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Tarife Generale de Publicitate RATB 2017 - pentru campanii punctuale

Autobuze

MERCEDES

Tip vehicul

Zonă amplasare reclamă

Tarif linii*
Categoria 1

Tarif linii*
Categoria 2

Decorare totală (tablă + geamuri)

2.000 €

1.350 €

Decorare parţială, între roţi (tablă +
geamuri)

1.000 €

675 €

Decorare parţială laterală, între roți

500 €

338 €

Decorare parţială laterală (tablă + geam)
a suprafetelor din perimetrul ultimei rotii
până la spatele vehiculului

1000 €

675 €

Decorarea întregii suprafeţe de tablă de
pe partea laterală a autobuzelor

850 €

574 €

300 €

203 €

Decorare parţială,spate vehicul (tablă şi
geam)

650 €

439 €

Decorare parţială, geam spate

400 €

270 €

Imagine vehicul

(pe tablă)

Decorare parţială, spate vehicul (tablă)

*Tarifele sunt calculate per vehicul, pentru o lună calendaristică şi nu conţin TVA.
Linii din
categoria I

101,104,105,123,124,131,133,135,136,137,138,
168,173,178,182,202,205,220,226,236,268,282,
300,301,311,312,313,330,331,335,336,368,381,
385,601,780,783

Linii din
categoria II

- 103,106,125,139,143,149,162,163,185,216,221,
222,223,227,246,261,302,303,323,102,112,126,
116,117,122,141,232,243,253,304.
- 402,406,408,409,414,422,427,428,438,439,449,
453,455,456,460,460B,462,471.
- 611,634,655,668,682,696,697.
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Troleibuze
Tip vehicul

Zonă amplasare reclamă

TROLEIBUZE

Decorare totală (tablă + geamuri)

Decorare parţială, între roţi (tablă + geamuri)
Decorare parţială, între roți (pe tablă)

Decorare parţială, spate vehicul (tablă)

Decorare parţială, spate vehicul (tablă şi geam)

Decorare parţială, geam spate

Tarif*

Imagine vehicul

1600 €
800 €
400 €

100 €

400 €
150 €

*Tarifele sunt calculate per vehicul, pentru o lună calendaristică şi nu conţin TVA.

IRISBUS
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Tramvaie

V3A

TATRA

Tip vehicul

Zonă amplasare reclamă

Tarif*

Decorare totală –
1 VAGON (tablă + geamuri)

1250 €

Decorare totală –
2 VAGOANE (tablă + geamuri)

1875 €

Decorare laterală –
1 VAGON (tablă -2 feţe )

625 €

Decorare laterală –
2 VAGOANE (tablă - 4 feţe)

1250 €

Decorare totală –
3 VAGOANE (tablă + geamuri)

2500 €

Decorare totală,
1 VAGON (tablă + geamuri)
Decorare laterală, 3 VAGOANE
(tablă – 6 suprafete )

Imagine vehicul

1250 €

1500 €

Decorare laterală,
1 VAGON (tablă –2 suprafete )

500 €

Decorare acoperiş

160 €

*Tarifele sunt calculate per vehicul, pentru o lună calendaristică şi nu conţin TVA.

TATRA
V3A
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STÂLPI
Tip suport

Zonă amplasare reclamă

Dimensiune

Steaguri

STÂLPI

Tarif

80 X 150 CM

Bannere

50 €
150 €

Indicator publicitar
direcţional

Maximum 1 M 2

40 €

*Tarifele sunt calculate per bucată, pentru o lună calendaristică şi nu conţin TVA.

CENTRE DE COMERCIALIZARE TITLURI CĂLĂTORIE

CENTRE DE
COMERCIALIZAR
E TITLURI
CĂLĂTORIE

Tip suport

Observaţii

< 10 centre

Tarif*

30 €/ m2

10 – 50 centre

25 €/ m2

> 50 centre

20 €/ m2

*Tarifele sunt calculate per m2, pentru o lună calendaristică şi nu conţin TVA.
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AFIȘE/ STICKERE ÎN INTERIORUL VEHICULELOR

Tip vehicul

Poziţionare in vehicul

TROLEIBUZE - Astra,
Ikarus - 415T

AUTOBUZE Euro3/ Euro4

1 buc. geam spate şofer

Suprafaţa
ocupată

0,6 m * 0,4 m

0,24 m2

20 €

0,6 m * 0,4 m

0,24 m2

20 €

0,8 m * 0,4 m

0,32 m2

26 €
2*26 €

0,8 m * 0,4 m

0,32 m2

26 €
2*26 €

0,6 m * 0,4 m

0,24 m2

20 €

1,4 m * 0,25 m

0,35 m2

28 €

0,3 m* 0,4 m

0,12 m2

10 €
2*10 €

0,3 m* 0,4 m

0,12 m2

10 €
2*10 €

0,6 m* 0,4 m

0,24 m2

20 €

0,3 m* 0,4 m

0,12 m2

10 €
2*10 €

0,3 m* 0,4 m

0,12 m2

10 €
2*10€

Tarif
total
afişaj/
vehicul

1 buc. spate vehicul

2 buc. lateral stânga
(pe suprafaţa înclinată aflată între
plafon şi geamuri)
2 buc. lateral dreapta
(pe suprafaţa înclinată aflată între
plafon şi geamuri)
1 buc. geam spate şofer
1 buc. spate vehicul
(între pavilion şi lunetă)
2 buc. lateral stânga
(format landscape pe suprafaţa
înclinată aflată între plafon şi
geamuri)
2 buc. lateral dreapta
(format landscape pe suprafaţa
înclinată aflată intre plafon şi
geamuri)
1 buc. geam spate şofer

TROLEIBUZE Irisbus

Dimensiune
afiș

Tarif */
afiş

2 buc. lateral stânga
(format landscape pe suprafaţa
înclinată aflată între plafon şi
geamuri)
2 buc. lateral dreapta (landscape pe
suprafaţa înclinată aflată între plafon
şi geamuri)

*Tarifele sunt calculate per bucată, pentru o lună calendaristică şi nu conţin TVA.
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144
€/
lună

88
€/
lună

60
€/
lună
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G. ALTE SUPORTURI PUBLICITARE NECONVENȚIONALE
(tip: mânere, odorizante, etc.)
Tip suport

Tarif*

Observaţii

Mânere publicitare
montate pe barele de susţinere,
alături de mânerele deja existente
din construcţia vehiculelor

8 €/buc

Numărul de mânere publicitare admis va fi
de 10 buc.

Alte suporturi publicitare
neconvenţionale
(gen odorizante, etc.)

15 €/ buc

Numărul acestora va fi stabilit în funcţie de
tipul suportului şi sistemul de prindere

* Tarifele sunt calculate per bucată pentru o lună calendaristică şi nu conţin TVA .
Aceste suporturi publicitare pot fi utilizate în cadrul unor proiecte speciale, vor fi puse la dispoziţie de
către client şi, de asemenea, va intra în responsabilitatea acestuia atât montarea, cât şi demontarea
lor.
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