Działalność w zakresie świadczenia usług
reklamowych
Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o. o. w Gdyni oferuje wynajem powierzchni
reklamowej na trolejbusach oraz miejsc pod nośniki reklamowe w eksploatowanych w gdyńskiej
sieci komunikacyjnej na ulicach Gdyni i Sopotu.
Co należy zrobić, aby umieścić reklamę na trolejbusie?
Zapoznać się z ofertą reklamową Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni na
stronie internetowej lub przez kontakt z osobą upoważnioną - adres poczty elektronicznej:
polom@pktgdynia.pl lub telefonicznie: 058-669-42-29.
Przygotować wizualizację projektu na konkretny pojazd (różne pojazdy mają różne przestrzenie
reklamowe!) i przekazać do PKT. Projekt powinien spełniać zasady umieszczania reklam na
pojazdach w gdyńskiej sieci komunikacyjnej. Projekt musi uprzednio zostać zaakceptowany
przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
Po akceptacji projektu następuje podpisanie umowy cywilno-prawnej na ekspozycję reklamy.
Projekt umowy przygotowuje PKT Gdynia w oparciu o dokumenty rejestrowe dostarczone przed
Reklamodawcę.
Na koniec pozostaje ustalenie terminu nałożenia reklamy na przez agencję reklamową
obsługującą reklamodawcę.
Ponadto PKT Gdynia ma aktualnie podpisane cztery umowy w sprawie dzierżawy miejsca pod
nośniki reklamowe w trolejbusach. Są to:
1. Uchwyty reklamowe zamocowane do poręczy wewnątrz trolejbusów
Agencja Reklamowa "Handy Media PL"
01-496 Warszawa
ul. Gustawa Morcinka 5 lokal 31
tel./fax +48 022 638 53 50
e-mail: p.grzegorski@handymedia.pl
2. Ramki reklamowe na ramach okiennych trolejbusów
Admar Galicja
81-368 Gdynia
ul. Pułaskiego 8
tel./fax +48 058 620 45 14, 058 627 23 97
e-mail: sekretariat@admargalicja.com.pl
3. Ramy na skosach nadokiennych w trolejbusach niskopodłogowych

METROMEDIA POLSKA sp. z o.o.
Al. Stanów Zjednoczonych 68
04-036 Warszawa
tel. 022 870 36 36
fax. 022 870 20 95
e-mail: info@metromedia.pl
4. Monitory reklamowe wewnątrz trolejbusów niskopodłogowych
City Channel S.A.
ul. Altowa 24
02-386 Warszawa
tel. (22) 498 80 10
fax: (22) 435 56 90
www.ccsa.pl
W celu założenia plakatów reklamowych w ww. nośnikach należy skontaktować się
bezpośrednio z wymienionymi podmiotami.
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