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NASZE ATUTY!

CO JESZCZE MOŻEMYDLA CIEBIE ZROBIĆ?

DRUKARNIA
WIELKOFORMATOWA
bannerprint™

Drukarnia wielkoformatowa bannerprint™ oferuje druk banerów w
dowolnym formacie. Klienci mogą zamawiać banery o długości od 0,5m do
nawet 100m. Wysokość banera może mierzyć maksymalnie 3m.

Zaplecze logistyczne naszej drukarni zapewnia druk setek metrów
kwadratowych banerów reklamowych dziennie.

Zapewniamy druk banerów w technologii solwentowej i UV, w pełnej
palecie barw CMYK. Dzięki temu wydruki wielkoformatowe mogą zawierać
dowolną grafikę. Nasza drukarnia reklamowa przyjmie każdy projekt.

Do wydruków wielkoformatowych wykorzystujemy powlekany winyl o
gramaturze od 440g, banery laminowane o gramaturze 510g, blockout oraz
siatkę MESH.

Drukarnia reklamowa bannerprint™ to drukarnia online. Oznacza to, że
wydruki wielkoformatowe można zamówić przez prosty formularz
bezpośrednio na naszej stronie internetowejwww.bannerprint.pl.

Oprócz wydruków wielkoformatowych stosujemy druk UV na wielu materiałach - plexi, szkle, drewnie, kartonach, spienionym PCV, MDF,
dibondzie, ceramice. Wykonujemy laserowe grawerowanie na aluminium. Dodatkowo drukujemy zdjęcia na papierze fotograficznym.
Nasza drukarka obsługuje standardowe formaty papieru.

Drukowanie przestrzenna 3D

Dzięki technologii przyrostowej oszczędzasz czas i pieniądze. Zamiast oczekiwać trzy tygodnie na stworzenie formy wydrukuj swój model przy
pomocy drukarki 3D - to zajmie kilka godzin. Zapewniamy niskoseryjną produkcję modeli testowych, prototypów, projektów, makiet.
Drukujemy w technologii LPD, zaprojektowanej przez Zortrax wersji technologii FDM (Fused Deposition Modeling).

krótkie terminy realizacji - druk 24h,
szybka wysyłka na terenie całego kraju,
brak ukrytych kosztów,
druk w technice offsetowej lub cyfrowej,
druk wyłącznie na certyfikowanych
surowcach
najwyższa jakość produktów.



HISTORIA
bannergear™

bannergear™ DZISIAJ

Nasza firma działa na rynku reklamy zewnętrznej już od
ponad 20 lat. Zaczynaliśmy od wyprodukowania i
instalacji pierwszych metalowych konstrukcji
reklamowych 6 x 3 m na blokach betonowych przy
drogach. Później realizowaliśmy zlecenia dla firm
deweloperskich – ustawiliśmy billboardy informujące o
nowych inwestycjach. Realizowaliśmy kampanie
reklamowe OOH dla domów mediowych, m. in. dla
marki Żywiec (nośniki reklamy wolnostojącej nad
morzem w okresie wakacyjnym) dla Forda (kampania
reklamowa modeli SUV zimą w górach).

Dzięki zaufaniu naszych klientów, z czasem mogliśmy
poszerzyć zakres oferowanych produktów i usług. W
2010 roku zostaliśmy wyłącznym dystrybutorem
opatentowanego systemu szybkiej wymiany banerów
bannergear™ w Polsce i Europie. Na przestrzeni lat
zrealizowaliśmy wiele projektów. Współpracujemy
między innymi z: Volkswagen AG (jesteśmy oficjalnym
dostawcą tablic reklamowych dla Skoda Auto), Netto,
Jeronimo Martins – Biedronka, Cinema City, Cineworld,
Moya, Helios i wiele innych.

Dziś zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie reklamy zewnętrznej dla przedsiębiorstw, instytucji
państwowych oraz organizacji pozarządowych.

Najważniejsze dla nas jest zadowolenie klientów. Dlatego, przy produkcji konstrukcji reklamowych stawiamy na
wysoką jakość i trwałość materiałów. Wszystkie zamówienia realizujemy terminowo, sprawnie, profesjonalnie i
bezpiecznie. Tworzymy firmę złożoną ze zgranej ekipy specjalistów. Stawiamy na ciągły rozwój. Dotychczasowe
sukcesy są dla nas powodem do dumy i motywują nas do dalszych działań oraz wyznaczenia sobie nowych,
ambitnych planów na przyszłość. Jeśli planujesz przeprowadzenie kompanii reklamowej outdoor i szukasz
rzetelnej i doświadczonej firmy to zapraszamy do kontaktu.

Wiele rzeczy małych
stało się wielkimi
tylko dzięki
odpowiedniej
reklamie.

~ Mark Twain

"



Produkcja nośników
reklamowych

Zrealizujemy Twój
Projekt. Budujemy
wszystkie produkty we
własnym zakładzie.

Zapewniamy terminową
wymianę treści oraz
utylizację i konfekcję
nieaktualnych plakatów.

Wykwalifikowane ekipy
dokonują napraw we
wskazanej lokalizacji
u klienta.

Wykonujemy montaż w
dowolnej lokalizacji
w Polsce i za granicą.

Wszystkie etapy naszej
pracy możesz śledzić
na bieżąco w
w dedykowanej aplikacji.

Nasi klienci otrzymują
błyskawiczne wsparcie,
diagnozę problemu
i pomoc w naprawie.

Wspieramy rozwój
Twojej firmy.
Pomagamy zwiększać
wartość marki.

Dbamy o regularne
przeglądy instalacji
reklam oraz oświetlenia.

Naprawiamy stare
tablice reklamowe

Drukujemy reklamy
wielkoformatowe

Dystrybucja i wymiana
treści reklamowych

Realizujemy cykliczne
przeglądy techniczne

Raportujemy wykonanie
usług

Montaż reklam outdoor
i indoor

Obsługa kampanii

DZIAŁAMY KOMPLEKSOWO!
COMOŻEMYDLA CIEBIE ZROBIĆ ?

Dzięki naszej aplikacji zarządzanie kampaniami billboardowymi jest łatwe,
czytelne i przejrzyste. Zaoszczędza cenny czas. Dzięki aplikacji nasi klienci
mogą szybko zweryfikować stan realizacji zlecenia w czasie rzeczywistym w
wybranej lokalizacji. Zaraz po wymianie treści, system zapisuje wszystkie
informacje dostarczane przez nasze ekipy montażowe. Następnie układa je i
sortuje w odpowiedni sposób. To ogromne ułatwienie pracy zarówno dla
koordynatorów, ekip montażowych, ale przede wszystkim dla samego klienta,
który może w dowolnym momencie sprawdzić status zamówienia.

NOWOŚĆ!
PROGRAM DO OBSŁUGI KAMPANII
NA TELEFONY, TABLETY I DESKTOP



WISZĄCA TABLICA
REKLAMOWA
BILLBOARD
WALL SLIM
Z SYSTEMEM
NAPINANIA
BANERÓW

Billboard bannergear™Wall Slim jest to nowoczesny, funkcjonalny i elegancki nośnik reklamy
zewnętrznej. Lekka, estetyczna i wytrzymała na warunki atmosferyczne konstrukcja reklamowa, wykonana
z anodowanego aluminium z elementami ze stali ocynkowanej. Posiada opatentowany system napinania
banerów, który gwarantuje szybką, bezpieczną i łatwą wymianę banerów w billboardzie. Billboard
bannergear™Wall Slim wyposażony jest korbę do łatwej wymiany materiałów reklamowych

wymiana grafiki bez użycia drabin / podnośników i narzędzi
jednolita, gładka powierzchnia banera
najwyższej jakości anodowane aluminium
lekka i sztywna konstrukcja
możliwość dopasowanie rozmiaru i koloru billboardu
opatentowany system napinania grafiki



KONSTRUKCJA
REKLAMOWA
SLIDE SYSTEM
Z PROSTYM
MECHANIZMEM
WSUWANIA
BANERÓW

Konstrukcja reklamowa Slide System bannergear™ wykonana jest z dwóch profili, między którymi
zawieszony jest baner reklamowy. Konstrukcja reklamowa optymalnie napina wydruk i eksponuje
reklamę. Wymiana banerów winylowych odbywa się bez użycia narzędzi. Bannery wykańczamy kedrą,
dzięki czemu mają jednolitą powierzchnię i idealnie dopasowują się do aluminiowych prowadnic.
Wykonanie tablicy reklamowej z anodowanego aluminium. sprawia, iż jest ona lekka i odporna nawet na
najgorsze warunki pogodowe.

tablica reklamowa wykonana z cienkich profili aluminiowych
jednolicie napięta powierzchnia banerów reklamowych
tablice reklamowe montowane są w dowolnie wybranym miejscu
możliwość montażu tablic reklamowych na zewnątrz oraz wewnątrz
tablice reklamowe występują też w opcji podwieszanej
drukujemy na banerach winylowych odpornych na trudne warunki atmosferyczne



PODŚWIETLANY
KASETON
TEKSTYLNY
LIGHT BOX

Kaseton reklamowy Light Box zbudowany jest na lekkiej, aluminiowej ramie na której napinamy grafiki
drukowane na tkaninie obszytej silikonową gumką. Tak zbudowany system pozwala na łatwy i szybki
montaż reklamy w ramie. Elastyczna tkanina tworzy równomierną i gładką powierzchnię. Gwarantujemy
doskonałą jakość wydruku oraz odzwierciedlenie barw również po podświetleniu. Kasetony reklamowe
Light Box to doskonałe rozwiązanie reklamy wewnętrznej. Sprawdza się przy stoiskach targowych,
wnętrzach barów i restauracji, witrynach sklepowych i przestrzeniach publicznych.

system bezramkowy
rama z anodowanego aluminum
wydruk odporny na warunki atmosferyczne
konserwacja nie niszczy wydruku
bardzo łatwa zmiana grafiki
jednolite podświetlenie treści reklamy



LEKKI
KASETON
TEKSTYLNY
LIGHT FRAME

Kaseton reklamowy Light Frame od bannergear™ to lekka konstrukcja reklamowa w której kolorowe
wydruki tekstylne napinane są na aluminiowych profilach. Light Frame jest to jeden z najbardziej
popularnych nośników reklamy stosowany do prezentacji logo firmy, produktów czy też prac
artystycznych. Kaseton reklamowy Light Frame jest trwały i odporny na warunki atmosferyczne, dlatego
można go stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Materiał obszywamy silikonową gumką, co
zapewnia szybką wymianę treści.

system bezramkowy
rama z anodowanego aluminum
wydruk odporny na warunki atmosferyczne
konserwacja nie niszczy wydruku
bardzo łatwa zmiana grafiki
jednolite podświetlenie treści reklamy



RAMA
WIELKOFORMATOWA
HIGH DIMENSION
Z SYSTEMEM NAPINANIA
BANERÓW

Reklama wielkoformatowa High Dimension w systemie bannergear™ charakteryzuje się łatwą i szybką
wymianą dużych banerów reklamowych z poziomu ziemi – bez drabin, podnośników, dźwigu czy
zaangażowania ekipy alpinistycznej. Dzięki innowacyjnemu mechanizmowi reklama wielkoformatowa o
wymiarach 15 x 12 metrów wymieniana jest przez jedną osobę w czasie kilku minut. Nasze rozwiązanie
znacznie zmniejsza koszty wymiany reklamy wielkoformatowej. System bannergear™ High Dimension to
lekka i trwała konstrukcja, którą bezpiecznie zamontujemy na każdej elewacji.

system bezramkowy
rama z anodowanego aluminum
wydruk odporny na warunki atmosferyczne
konserwacja nie niszczy wydruku
bardzo łatwa zmiana grafiki
jednolite podświetlenie treści reklamy

Wymiana d
użego

formatu

bez dź
wigu i

podno
śnika!



WOLNOSTOJĄCA
TABLICA REKLAMOWA
BILLBOARD
FREE SLIM
Z SYSTEMEM
NAPINANIA
BANERÓW

Tablica reklamowa Free Slim z system bannergear™ to nowoczesny, elegancki i wygodny w obsłudze
nośnik reklamy zewnętrznej. Lekka, wolnostojąca konstrukcja reklamowa jest wykonana z anodowanego
aluminium. Dzięki temu jest trwała i odporna na czynniki zewnętrzne. Nawet po wielu latach użytkowania
w trudnych warunkach atmosferycznych nadal wygląda jak nowa. Zawarty w tablicy reklamowej
opatentowany systemem wymiany banerów bannergear™ pozwala jednej osobie wymieniać treści w 5
minut. Jest to bardzo wygodne i efektywne rozwiązanie.

montowana na dwóch betonowych prefabrykatach lub wkopywane w ziemię
może być wkopana w ziemię lub wolnostojąca
wykonana z najwyższej jakości anodowanego aluminium
wewnętrzny system napinania banerów winylowych bannergear™
plecy tablicy reklamowej możemy wykleić folią lub zadrukować
istnieje możliwość oświetlenia tablicy reklamowej (backlight lub frontlight)



WOLNOSTOJĄCA
KONSTRUKCJA
REKLAMOWA
BANNER TUBE
Z ELASTYCZNYMI
ZACZEPAMI
BANERÓW

Tablica reklamowa Banner Tube od bannergear™ to lekki nośnik reklamy zewnętrznej, wolnostojący, do
wkopania lub wbicia w ziemię. Dzięki anodowaniu aluminium każdy element tablicy reklamowej staje się
odporny na działanie warunków atmosferycznych. Jej dużą zaletą jest to, że może być postawiona w
dowolnym miejscu i z łatwością przeniesiona w inną lokalizację. Poprawne oczkowanie banera w
połączeniu z elastycznym naciągiem ekspandera (gumowej linki) gwarantuje jednolitą, gładką
powierzchnię reklamy.

system bezramkowy
rama z ocynkowanej stali
wydruk odporny na warunki atmosferyczne
konserwacja nie niszczy wydruku
bardzo łatwa zmiana grafiki



WOLNOSTOJĄCA
KONSTRUKCJA
REKLAMOWA
SIMPLE FRAME
Z ELASTYCZNYMI
NAPINACZAMI
BANERÓW

Konstrukcja reklamowa Simple Frame z systemem szybkiej wymiany banerów bannergear™ to lekka,
wolnostojąca rama wykonana z ocynkowanych ogniowo stalowych profili w której zawieszane są banery
winylowe. Konstrukcja posiada specjalny system napinania banera reklamowego. Uchwyty wykonane z
plastiku ASA zapewniają najlepszą odporność termiczną i chemiczną. Stalowe ocynkowane śruby
utrzymują elastyczny ekspander. Tablica reklamowa jest obustronnie obciążana płytami betonowymi,
których ciężar dobieramy odpowiednio do wielkości nośnika reklamy.

system bezramkowy
rama z ocynkowanej stali
wydruk odporny na warunki atmosferyczne
konserwacja nie niszczy wydruku
bardzo łatwa zmiana grafiki



FLAGI
REKLAMOWE
NAMASZTY,
LATARNIE
ULICZNE
WING FRAME

System bannergear™ model Wing Frame przeznaczony do montażu na latarniach, słupach w pobliżu
restauracji, stacji benzynowej itd. Przeznaczony do ekspozycji banerów dwustronnych. Stelaż konstrukcji
wykonany jest ze stalowych profili, zakończonych z jednej strony regulowaną stalową obejmą. Za
stabilizację i regulacje napięcia banera odpowiada gwintowany stalowy pręt zakończony kontrującymi
śrubami.

system bezramkowy
do zawieszenia na maszcie / słupie
bardzo mała waga nośnika
odporne na warunki atmosferyczne
łatwy w montażu
nie wymaga konserwacji



MODUŁOWE EKRANY
LEDOWE - TELEBIMY
DISPLAYAPPS

Energooszczędne, lekkie i jasne multimedialne
ekrany LED sprawdzają się w różnych
przestrzeniach publicznych i handlowych.
Wersje przenośne pozwalają tworzyć
konstrukcje, które uatrakcyjniają koncerty,
premiery filmowe, gale, plebiscyty, mecze
piłkarskie, czy też wydarzenia targowe. Łatwe w
montażu i obsłudze. Konstrukcje modułowe
pozwalają tworzyć wielkopowierzchniowe
reklamy cyfrowe indoor oraz outdoor z
dynamiczną treścią.

Reklamy cyfrowe, wyświetlane na przenośnych
ekranach LED stojących przed wejściem do
sklepu w centrum handlowym lub zawieszone w
witrynie sklepowej, przyciągają uwagę klientów i
zapraszają do wejścia do środka. Video wall,
stworzony z kilku ekranów uatrakcyjnia i dodaje
dynamiki przestrzeni salonów i zwiększa efekt
zakupowy.

Dedykowana aplikacja Viplex dla IOS, Android i Windows obsługuje wymianę treści w
ekranach DA SP OUT 960. Jest niezwykle intuicyjna i proste w obsłudze. Może ją obsłużyć
każdy pracownik, niezależnie od posiadanych kompetencji. Dzięki usłudze Cloud
zarządzanie i publikowanie treści wyświetlanych na wielu ekranach w sieci odbywa się
dosłownie w ciągu kilku sekund. Jest to spore ułatwienie dla sklepów, które mają wiele
ekranów w różnych placówkach w całej Polsce. Dzięki aplikacji można zaprogramować
wyświetlanie treści w konkretnych miejscach i wyświetlaczach, w konkretnych godzinach.

DEDYKOWANA APLIKACJA



JAK PRZEBIEGAWSPÓŁPRACA?
ZAWSZE NAJWAŻNIEJSZY JEST KLIENT!

Identyfikacja potrzeb
klienta

W czasie spotkania lub
rozmowy telefonicznej
poznajemy oczekiwania
i potrzeby klienta.

Mając niezbędne dane
przygotowujemy wstępny
projekt i wizualizacje
wybranego rozwiązania.

Bezpośredni kontakt
z opiekunem zapewnia
płynną obsługę
kampanii.

Gdy znamy potrzeby
klienta wybieramy
odpowiednie
rozwiązanie.

Po zatwierdzeniu
projektu przekazujemy
go wraz z poprawkami
do produkcji.

Nasi klienci otrzymują
błyskawiczne wsparcie,
diagnozę problemu
i pomoc w naprawie.

Inżynierowie jadą
w wyznaczoną
lokalizację gdzie
dokonują pomiarów.

Gdy zamówienie jest
gotowe, instalatorzy
wykonują montaż w
dogodnym terminie.

Reagujemy na kolejne
oczekiwania i potrzeby
klientów. Rozwĳamy
innowacyjne reklamy.

Obsługa kampanii Wsparcie - serwis

Dalsza współpraca
i rozwój

Przygotowanie projektu
i wizualizacji.

Realizacja - montażAkceptacja projektu

Wybór najlepszego
rozwiązania

Inwentaryzacja
Pobranie pomiarów

Prowadzenie biznesu
bez reklamy jest

jak puszczanie oka
do dziewczyny po ciemku.

Nikt poza nami nie wie, co robimy
~ Henderson Stuart

"



PDC MEDIA sp. z o.o.

ul. Górna 1, 26-200 Końskie

+ 48 41 371 11 13

+48 605 885 285

+48 504 006 105

www.bannergear.com

biuro@bannergear.com
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