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a GYSEV Zrt. vonalhálózata

Hirdessen felületeinken, mert

 az állomásokon, vonatokon eltöltött minőségi idő hatékony információáramlást biztosít
 a kommunikációs „zaj” korlátos
 a potenciális ügyfelek, partnerek közvetlen megszólítása, elérése biztosított
 hirdetése helyhez kötöttség nélkül, egy időben a teljes régióban megjelenhet
 terméke és szolgáltatása színes, szórakoztató környezetben tárul az érdeklődők elé
 online felületeinken országos ismertségre tehet szert
 a környezet iránti felelősségét hangsúlyozza, ha a zöld vasúton hirdet!

A GYSEV ZRT. SZÁMOKBAN ÉS KÉPEKBEN

GYSEV Zrt. utasok eloszlása
vonalanként
Átlagos éves utasszám: 7 800 000 fő

mOZdONY– éS KOCSiadaTOK
Mozdonyok száma összesen:  45 db 
Motorvonatok összesen:  32 db
Vasúti személykocsik összesen:  110 db

médiaFELÜLETEK, mEGJELENéSi LEHETŐSéGEK
I. VONATOK – MOZGÓ ÓRIÁSOK

 VONaT-NéV
Naponta, számos állomáson, többször elhangzik és olvasható vállalkozásának neve, ha egy vonat azt viseli!
Ár: 1.000.000 Ft + ÁfA / év

 PLaKáTOK
A vonatok utasterében található plakát
tartókban elhelyezett információt több ezer 
érdeklődő látja naponta.

Ár: 
A/3 méretben 6.000 Ft + ÁfA / db / hó
Az árak a kivitelezési és a grafikai költséget 
nem tartalmazzák.

 Győr – Sopron

 Sopron – Szombathely

 Szombathely – Hegyeshalom

 Szombathely – Zalaszentiván

 Szombathely – Kőszeg

 Szombathely – Szentgotthárd
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 VaSÚTi KOCSi maTRiCáZáSa
Hirdetése meghatározott ideig folyamatosan szem 
előtt lehet az attraktív, személyre szabott vasúti 
kocsik által!
Az arculati kocsi a GYSEV vonalain közlekedik.
Az ár a matricázás költségeit nem tartalmazza.
(Matricázás kb. 1.000.000–1.500.000 ft + 
ÁfA).
Bérleti díj: 1.500.000 Ft + ÁfA/ 6 hónap

 VaSÚT FEdéLZETi
 KéPERNYŐ REKLám
A motorvonatainkon és az IC kocsikon, valamennyi 
ülésről jól látható monitorokon, elektronikus 
utastájékoztatórendszer működik, amelyen az Ön 
hirdetése is kiemelt szerephez juthat.
A kijelző mérete 19 col,
felbontása: 1920 × 1080 pixel.
Megjelenés gyakorisága: 8 másodpercenként 
váltják egymást az egyes képek.
A reklámanyagot kérjük .jpg, .gif, .bmp, vagy .png 
formátumban elkészíteni.
Ár: 40.000 Ft + ÁfA / kép / 2 hét

II. VASÚTÁLLOMÁSOK – TÁJÉKOZÓdÁS VÁRAKOZÁS KÖZBEN

A GYSEV vasútállomásain több ezer utast köszöntünk naponta, így kihelyezett, célirányos hirdetése koncentrált 
figyelmet kaphat.

 PLaKáT, REKLámTáBLa, SZÓRÓLaP, TERméKmiNTa, KÓSTOLTaTáS

Árak: 
Plakát, A/1 10.000 Ft + ÁfA / db / hó / állomás
Plakát, A/0 15.000 Ft + ÁfA / db / hó / állomás
Reklámtábla* (1,27 × 1,27 m) 120.000 Ft + ÁfA / db / év / állomás
Reklámtábla* (2,1 × 1,27 m) 150.000 Ft + ÁfA / db / év / állomás

Szórólapkihelyezés 15.000 Ft + ÁfA / hét / állomás

Termékbemutató, kóstoltatás: 30.000 Ft + ÁfA / nap / állomás

Az árak az egyéb, kapcsolódó, esetleges többletköltségeket (áramigény, személyzet, kivitelezés, grafika stb.) nem 
tartalmazzák. Mennyiségi és egyéb kedvezmények személyre szabott árajánlat alapján.

* Reklámtáblakihelyezés kizárólag Sopron vasútállomáson lehetséges.

III. NYOMTATOTT fELÜLETEK, GYSEV KIAdVÁNYOK

 GYSEV maGaZiN
Negyedévente megjelenő magazinunk valamennyi vonatunkon
folyamatosan elérhető, olvasható.

Méret: 19 × 26 cm
Szín:  4+4 C  
Minőség:  borító: 180 gos karton, belív: 90 gos műnyomó
Megjelenés: negyedévente
Példányszám: 10.000 db / alkalom

Árak:
1/4 oldal 80 × 112,5 mm 50.000 Ft + ÁfA / megjelenés
1/2 oldal, álló 80 × 230 mm 80.000 Ft + ÁfA / megjelenés
1/2 oldal, fekvő 165 × 112,5 mm 80.000 Ft + ÁfA / megjelenés
1/1 oldal 190 × 260 mm 120.000 Ft + ÁfA / megjelenés 
Az árak az áfát és a szerkesztési, grafikai költséget nem tartalmazzák.

Magazinunkban lehetőség van több oldal terjedelemben turisztikai úti 
cél, illetve receptajánló megjelenítésére. Egyedi ajánlatunkért keresse 
értékesítő munkatársunkat elérhetőségeink egyikén!

Az elkészített hirdetést tif / jpg / eps / pdf (CMYK) formátumban és 300 dpi felbontásban kérjük. A fentiektől 
eltérő extra felületek, ill. behúzás, beragasztás, befűzés elkészítése minta (modellezett minta) alapján, egyeztetéssel 
történik. Anyagleadás: a megjelenés előtt egy hónappal.
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V. CSOMAGAJÁNLATOK

 GYSEV Prestige

 Termékei és szolgáltatásai egy teljes éven át tartó marketingkampány során kitüntetett figyelmet kapnak, 
köszönhetően a legkülönfélébb csatornákon történő egyidejű megjelenésnek.
– IC vonatnév biztosítása, 1 db
– Menetrend füzetben 1/1 oldalon történő megjelenés biztosítása
– Éves programajánló füzetben 1/1 oldalon történő megjelenés biztosítása
– Reklámtábla (2,1 × 1,27 m) kihelyezése a soproni állomáson
– GYSEV Magazinban megjelenés 4 alkalommal 1/1 oldal terjedelemben
– Plakátkihelyezés A1 méretben, 5 választott GYSEV állomáson
– Megjelenés az online hírlevélben évi 5 alkalommal
– Utastájékoztató rendszer felületén megjelenés 12 × 2 hét időtartamra

Ára: 2.500.000 Ft + ÁfA

 GYSEV Premium

 A kedvező árú Premium csomag féléves időtartamra biztosít megjelenést a legkedveltebb felületeken, 
amelyhez ajándékként további dinamikus hirdetési módok párosulnak!
– Menetrend füzetben 1/1 oldalon történő megjelenés biztosítása
– Reklámtábla (1,27 × 1,27 m) kihelyezése a soproni állomáson
– Plakátkihelyezés A1 méretben, 5 választott GYSEV állomáson
– GYSEV Magazinban megjelenés 2 alkalommal 1/2 oldal terjedelemben
– Utastájékoztatórendszer felületén megjelenés 4 × 2 hét időtartamra

Ára: 800.000 Ft + ÁfA

 GYSEV Business

 Üzleti csomagunk az onlinehirdetési lehetőségek széles skáláján túl három hónapon át a hagyományos 
felületeken keresztül is megszólítja leendő ügyfeleit.
– Reklámtábla (1,27 × 1,27 m) kihelyezése a soproni állomáson
– Plakátkihelyezés A1 méretben, 5 választott GYSEV állomáson
– GYSEV Magazinban megjelenés 1 alkalommal 1/2 oldal terjedelemben
– Utastájékoztatórendszer felületén megjelenés 3 × 2 hét időtartamra
– Megjelenés az online hírlevélben évi 5 alkalommal

Ára: 550.000 Ft + ÁfA

 GYSEV Eco

 Egyszerre hatékony és takarékos csomagajánlatunk a közkedvelt, klasszikus hirdetési felületeken biztosít 
megjelenést, a vonatokon és az állomásokon ráadásul egy teljes hónapon át!
– Plakátkihelyezés A1 méretben, 2 választott GYSEV állomáson
– GYSEV Magazinban megjelenés 1 alkalommal 1/2 oldal terjedelemben
– Utastájékoztatórendszer felületén megjelenés 1 × 2 hét időtartamra

Ára: 190.000 Ft + ÁfA

Személyre szabott árak, feltételek kialakítása érdekében örömmel állunk rendelkezésére!
Az árváltoztatás joga fenntartva!

 éVES PROGRamaJáNLÓ
Éves programajánló füzetünket széles  körben (kiállításokon, 
vásárokon, partnerhálózatunkon keresztül) terjesztjük, valamint 
elérhetőek vonatainkon és állomásainkon. Kiadványunkban 
a GYSEV rendezvényeire, programjaira, valamint vasúti 
kedvezményekre hívjuk fel utasaink figyelmét, amelyek mellé Ön is 
elhelyezheti ajánlatát.

Méret:  10 × 21 cm
Szín:  4C+C
Példányszám: 10.000 db

Árak:
 oldal 160.000 Ft + ÁfA / év
 oldal 240.000 Ft + ÁfA / év

Az árak a szerkesztési, grafikai költséget nem tartalmazzák.

 mENETRENdFÜZET
Minden vonalunkra saját, praktikus, ingyenesen elérhető menetrendfüzetet készítünk, és azt az egyes háztartá
sokba közvetlenül is eljuttatjuk. A menetrendet folyamatosan forgatják a tulajdonosaik.
Méret:  14,7 × 10 cm
Szín:  4C+C
Példányszám:  60.000 db / év
Ár:  120.000 Ft + ÁfA / negyedév

Az árak a szerkesztési, grafikai költséget nem tartalmazzák.

IV. ONLINE fELÜLETEK

 HÍRLEVéL
Havonta megújuló, országszerte olvasott online 
hírlevelünkben az aktuális GYSEV és más programokról, 
eseményekről, ajánlatokról olvashat a folyamatosan bővülő, 
több ezres közönség. Megjelenést biztosítunk a hírlevélben 
tevékenységének bemutatására.
Ár: 15.000 Ft + ÁfA / megjelenés

GYSEV 2017

www.gysev.hu

Velünk élmény az utazás.
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www.gysev.hu
gysev@gysev.hu

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt., 9400 Sopron, Mátyás király u. 19., 
Tel.: +36/99/577 244, Fax: +36/99/577 384

A változtatás jogát fenntartjuk! • 2017. június


