
NAUJI TAVO PREKĖS ŽENKLO NAMAI



Kauno autobusų stotis yra didžiausia ir moderniausia 
autobusų stotis rytų Europoje.

KODĖL KAUNO AUTOBUSŲ STOTIS?

Kaunas yra didžiausias tranzitinis miestas, turintis 
didžiausią autobusų (keleivių) pralaidumą Lietuvoje.



Pasiekiama įvairaus amžiaus auditorija

10 000 žmonių per parą.

Iš Lietuvos ir Europos stotį aplanko

700 autobusų per parą.

KODĖL KAUNO AUTOBUSŲ STOTIS?



REKLAMOS ERDVĖ VIDUJE



FULL HD raiška

1920 x 1080 pikselių

3,6 x 2 m 
TV VIDEO SIENA



REKLAMOS ERDVĖ LAUKE



16,7 mln. spalvų

525 x 288 pikseliai

8,0 x 4,3 m ekranas

automobiliai vykstantys 
Bažnyčios gatve



NAUDA

130
minučių per dieną

6
prekiniai ženklai

(klientai)

30sek.

vieno klipo trukmė

KLIENTAI.
Jūsų reklama neužgožiama kitų prekinių ženklų, nes reklamos laikas 
dalijamas vienodai - 6 prekiniams ženklams.

IŠSKIRTINUMAS.
Dažnas keleivis atvyksta ankščiau ir laukia savo autobuso - per tą laiką 
reklama fiksuojama keletą kartų. 

LAIKAS.
Pakankama trukmė įsisavinti informaciją Jūsų reklamoje.



270
parodymų per dieną

10 000
keleivių per parą

8 000
parodymų per mėn.

Atliktų tyrimų duomenimis, vidutinis keleivis prieš išvykimą Kauno autobusų stotyje 
praleidžia ~20 min. Tad jūsų reklama bus pamatoma bent 7 kartus. 

Užsakovams pateikiami tikslūs mėnesiniai reklamos parodymų duomenys.

Autobusų stotis yra nauja, nestandartinė vieta renginiams, kurių metu pritraukiamas papildomas žiniasklaidos ir 
miestiečių dėmesys. Pvz. Teatro dienos apdovanojimai ir k.t.

Autobusų stotyje įsikūręs prekybos centras bei įvairias paslaugas teikiantys salonai, pritraukia papildomą lankytojų 
srautą - dėmesį Jūsų reklamai.

NAUDA



1-8 sav. laikotarpiui
(kaina už 1 sav.)

2-6 mėn laikotarpiui
(kaina už 1 mėn.)

7-12 mėn. laikotarpiui
(kaina už 1 mėn.)

375 €

400 €

100 €

Kaina už reklamos transliacijas per du, lauko ir vidaus ekranus.

Kainos nurodytos be PVM 

KAINA



Justinas Vadluga
marketingo vadovas 
vadluga@kautra.lt
+370 601 40158

KONTAKTAI
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