ATLANTIC BIKES PUBLICIDADE
Anuncie a sua empresa ou negócio connosco
Sabemos o quão importante são os clientes para o seu negócio. Todos os dias temos dezenas
de pessoas a utilizar as nossas bicicletas e centenas de pessoas a passar pelas mesmas.
Quem não fica a olhar para as bicicletas que costumam passar nas ruas?
As nossas bicicletas são um meio de divulgação perfeito para o seu negócio se pretende
anunciar num meio de mobilidade ágil, com alto impacto visual, próximo das pessoas e ligado à
sustentabilidade e à redução de CO2.

SOLUÇÕES DE PUBLICIDADE NAS
BICICLETAS
Atlantic Bikes Media é um meio de publicidade exterior móvel eco-friendly. Ideal para complementar a sua estratégia de
publicidade exterior com uma ativação de marca. Aproxime-se do seu cliente e crie uma relação especial.
A principal vantagem é a facilidade de mobilidade, o que permite alcançar locais inacessíveis por outros meios de publicidade.
Trata-se ainda de um meio ecológico, sem interferências ambientais e com índice de sucesso bastante elevados, dado tratar-se de
um novo suporte que atrai a curiosidade e por tal comunica uma imagem.
Tipo de publicidade

Exemplo de
Publicidade

BK1

Descrição

Publicidade na parte
Publicidade nas bikes
Lateral, Frontal e
elétricas
Traseira

Local de apresentação

Bicicletas elétricas

Valor

30€/bike/mês +
IVA *
(max. 45 bikes)

Exemplo de
Publicidade

SOLUÇÕES DE PUBLICIDADE NAS
BICICLETAS
Apresentamos-lhe a baixo as soluções de publicidade disponíveis para anunciar a sua empresa ou negócio nas nossas Atlantic
Bikes.
Tipo de publicidade
Descrição
Local de apresentação
Valor
BK2

Publicidade no cesto
das bikes

Publicidade na parte
traseira da bike

Bicicletas

27€/bike/mês +
IVA
(max. 40 bikes)

placa de
publicidade
Publicidade numa bicicleta normal

SOLUÇÕES DE PUBLICIDADE DENTRO
DA APLICAÇÃO
A Atlantic Bikes Media App é uma solução de publicidade perfeita para atingir pessoas indecisas que não sabem onde vão
tomar a próxima refeição, onde vão fazer as próximas compras de supermercado ou mesmo compras por impulso em
atividades a fazer na ilha. Ter uma estratégia omnicanal é extremamente importante para estar na mente do consumidor.
Este tipo de publicidade dá destaque ao seu estabelecimento dentro da nossa App servindo principalmente para divulgar
atividades (turísticas), localizar estabelecimentos da restauração ou sedes de empresa.

APP

Tipo de publicidade

Descrição

Publicidade dentro da
App

Publicidade com
destaque ao seu
estabelecimento

Local de apresentação

APP

Valor

31€/mês + IVA
Nome Restaurante
Morada:
Horário:
Telefone:
Descrição: (150
caracteres)
Web Site:
Coordenadas

Informações Importantes:
- Horário de funcionamento
- Ementa
- Destaques do dia
- Local do Estabelecimento

QUEM JÁ CONFIA EM NÓS?

