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—
Interaktywność i efektywność 

• 7 ekranów LED w najpopularniejszych kurortach zimowych

• ekskluzywne lokalizacje – przy największych stacjach narciarskich

• szerokie możliwości – globalny target, zindywidualizowane kampanie



4 000 000
osób uprawia

sporty zimowe 
w Polsce*

*wg CBOS

15 - 45 
minut spędzamy

w kolejkach do wyciągów. 
W  tym czasie emitujemy od 

6 a 20 spotów reklamowych.

90%
respondentów potrafi

spontanicznie podać nazwę 
reklamowych marek*

*wg POS Media Poland

60%
ankietowanych wybiera

się na narty w polskie góry*
*wg PZN

70%
respondentów docenia 

reklany na ekranach LED
 w kurortach zimowych*

*wg POS Media Poland

70 000
osób na godzinę.*

Tyle wynosi deklarowana 
przepustowość wyciągów

*wg kurortów narciarskich





—
Zieleniec

Zieleniec jest położony na wysokości ok. 950 m n.p.m. w paśmie Gór Orlickich. Wyróżnia się 

specyficznym mikroklimatem zbliżonym do alpejskiego. Północna ekspozycja stoków oraz duża 

ilość opadów śniegu sprawiają, że śnieg leży blisko 150 dni.

DUSZNIKI-ZDRÓJ



—
Czarna Góra

Czarna Góra to stacja narciarska usytuowana w regionie Masywu Śnieżnika. Dobre zaplano-

wanie tras i wyciągów narciarskich, a także bardzo rozwinięty system sztucznego naśnieżania 

sprawia, że ośrodek znajduje się w czołówce polskich kurortów zimowych.

STRONIE ŚLĄSKIE



—
Witów-Ski

Witów to idealne miejsce, by skorzystać z uroków zimowego szaleństwa w scenerii Tatr Zachod-

nich. Trasy są dostosowane zarówno dla początkujących, jak i dla wprawionych narciarzy oraz 

snowboardzistów. 

WITÓW



—
Polana Szymoszkowa

Polana Szymoszkowa nieustannie kusi amatorów sportów zimowych pięknymi widokami. Pa-

norama Tatr z Giewontem na pierwszym planie zapiera dech w piersiach. Dodatkową atrakcję 

stanowi położone u stóp stoku kąpielisko geotermalne.

ZAKOPANE



—
Nosal

Nosal to szczyt znajdujący się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Narciarze i snowbo-

ardziści mają tu do dyspozycji stok  o powierzchni 4 ha. Wspaniałe widoki i bliskość Tatr sprawia-

ją, że natura jest na wyciągnięcie ręki.

ZAKOPANE



—
Kotelnica Białczańska

Ośrodki w Białce Tatrzańskiej tworzą jeden z największych i najpopularniejszych kompleksów 

narciarskich w Polsce. Łączna długość tras wynosi 14 km., a obok stoków znajdują się słynne 

termy. To właśnie w Białce nowoczesność łączy się z tradycyjną zakopiańską architekturą.

BIAŁKA TATRZAŃSKA



—
Jaworzyna Krynicka

Widok ze szczytu Jaworzyny Krynickiej rozciąga się na wszystkie strony świata. Poniżej jej szczy-

tu znajduje się schronisko górskie. Jaworzyna zawdzięcza swój klimat masom powietrza po-

larno-morskiego, które wzbogacają powietrze w tlen, a zarazem usuwają z niego szkodliwe 

substancje.

KRYNICA-ZDRÓJ



https://www.youtube.com/watch?v=LPDJ3eVPa2M
https://www.youtube.com/watch?v=LPDJ3eVPa2M
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