
Ofertă publicitate pe monitoarele 

 

     din autobuzele 



Ofertă  publicitate pe monitoarele 

din autobuzele societăţii de transport local SIBIU 

 SC TURSIB SA este societatea 

care prestează serviciile de 

transport public din orașul Sibiu 

 Autobuzele noastre parcurg zilnic 

aproximativ  17.600 km 

 Media calătorilor transportați 

zilnic – 109 000 persoane,  cu 

trend crescător. 

 Dispunem de 65 de autobuze 

dotate cu monitoare video. 

 



Avantajele oferite de  publicitatea ȋn autobuzele TURSIB 

• Publicitatea pe monitoarele din interiorul autobuzelor este o formă de  

marketing foarte populară. 

 

• Acest tip de publicitate ţinteste utilizatorii mijloacelor de transport ȋn      

comun, cărora ȋn timpul călătoriei li se expun diverse mesaje cu            

caracter  publicitar sau de informare. 

 

• Eficacitatea anunțurilor ȋn autobuze este considerată a fi foarte mare,    

întrucât mesajul ajunge la o audienţă foarte vastă, cu  costuri relativ          

scăzute.  

 

• Expunerea clipurilor este constantă, anunțul dumneavoastră fiind  

     difuzat pe monitoare (ȋn medie) timp de 10 ore zilnic. 



Preţuri pachete publicitare 

Preţurile  pentru serviciile de publicitate pe monitoarele LCD din interiorul mijloacelor de transport ȋn       

comun sunt : 

 

• spot de 20 secunde rulat de patru ori / oră pe toate autobuzele dotate cu monitor, timp de  o  

lună calendaristică (cel puţin 21 zile )  - 1.000 lei/lună (exclusiv TVA) 

• spot de 20 secunde rulat de patru ori / oră pe toate autobuzele dotate cu monitor, pentru   o 

perioadă de 11-20 zile (inclusiv) dintr-o lună calendaristică - 750 lei/lună (exclusiv TVA) 

• spot de 20 secunde rulat de patru ori / oră pe toate autobuzele dotate cu monitor,  pentru  o       

perioadă de 1-10 zile (inclusiv) dintr-o lună calendaristică - 500 lei/lună (exclusiv TVA) 

  

Pentru fracţiuni sub 20 secunde se percepe tariful aferent unui spot integral de 20 secunde.  

 

Pentru spoturi video cu o durată mai mare de 20 de secunde și/sau o frecvenţă de difuzare mai  

mare decȃt cea din ofertă,  preţul se va calcula proporţional, raportat la tarifele prezentate mai sus.  



 Suplimentar, se va percepe o taxă standard de editare/producţie video ȋn cuantum de 

300 lei, fără TVA.  

 

 Taxa se va achita o singură dată, la semnarea contractului, cu excepţia cazului ȋn care 

pe parcursul derulării contractului beneficiarul solicită modificarea conţinutului video al   

materialului iniţial rulat pe monitoare. Ȋn acest caz, beneficiarul va achita taxa de              

editare /producţie video pentru fiecare modificare solicitată. 

 

 

Preţuri pachete publicitare 



Publicitate pe ecranele din autobuzele TURSIB 

Caracteristicile tehnice ale materialelor care pot fi expuse pe monitoare sunt: 

 

 

Caracteristici video:  

- tip fişier MPEG-2, MP4, H264,     

    16:9, rezoluţie 720 / 576   

    (imagine, fără sunet),  

     sau HD – rezoluţie 1280 / 720, 25 fps  

-    video data rate maxim 3 kbps  

 

Caracteristici imagine statică:  

- tip fişier JPG  

- rezoluţie 1440x1080 pixeli  
 



Vă așteptăm să vă promovaţi produsele 

pe monitoarele autobuzelor noastre 



S.C. TURSIB S.A. – compania de transport public local Sibiu 

Adresa: Sibiu, str. Munchen, nr.1 

Telefon centrală: + 40269-426100 

Fax: + 40269-210771 

E-mail: marketing@tursib.ro; comunicare@tursib.ro  

 

 

 

Pentru contracte de publicitate vă rugăm să vă adresaţi 

departamentului marketing.  


