
Reklama zewnętrzna



Reklama zewnętrzna

 Reklama zewnętrzna, tzw. outdoor, to 
najstarsza forma reklamy znana już 
w starożytności. 

 Jest wszechobecna na ulicach miast, 
w miejscach użyteczności publicznej 
oraz w środkach komunikacji. 

 Reklama zewnętrzna dociera także do 
tych odbiorców, którzy ze względu na styl 
życia nie korzystają z innych mediów. 



Reklama zewnętrzna

 Komunikat reklamowy widoczny jest 
przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. 
Mimo to nie jest uciążliwy, ponieważ nie 
przeszkadza odbiorcom w ich 
codziennym życiu. 

 Klient styka się z tą formą reklamy, gdy 
wybiera się na zakupy - co wpływa na 
decyzje zakupowe. 



Reklama zewnętrzna – gdzie?

 Reklama zewnętrzna najchętniej jest 
lokowana przy ruchliwych ciągach 
komunikacyjnych, które odznaczają się 
dużą liczbą przechodzących lub 
przejeżdżających ludzi. Doskonale nadają 
się do tego celu pobocza autostrad, ulice, 
deptaki, chodniki. 



Reklama zewnętrzna – gdzie?

 Kolejnym miejscem są wnętrza obiektów, 
które cechują się dużym natężeniem 
ruchu. Mogą to być przestrzenie w 
środkach komunikacji miejskiej - metro, 
autobusy, pociągi, jak również korytarze 
galerii handlowych, hipermarketów, kin lub 
pubów. 



Reklama zewnętrzna – cechy

 Outdoor ma na celu zapewnienie szybkiej 
identyfikacji produktu, dlatego zawiera 
niewiele słów, a koncentruje się na 
oryginalnych elementach plastycznych.



Reklama zewnętrzna – cechy

 Odpowiednio rozmieszczone 
w przestrzeni publicznej mogą 
uatrakcyjniać wygląd ulicy, często 
zakrywając miejsca nieestetyczne 
(np. remontowane budynki). 

 Oryginalna grafika, kontrastowe kolory 
przykuwają uwagę odbiorcy i kształtują 
wizerunek marki. 



Reklama zewnętrzna – cechy

 Reklama zewnętrzna, ze względu na 
szeroki zasięg, jest relatywnie tania.

 Technika umożliwia obecnie wręcz 
nieograniczoną kreację reklamy 
zewnętrznej

 Reklamy mienią się światłami, pojawiają się 
elementy 3D, a dzięki projektorom można 
wyświetlać ją na dowolnym tle. 



Reklama zewnętrzna – cechy

 Nowym, niestandardowym typem reklamy 
są ambient media, czyli jednorazowe akcje 
reklamowe w niespodziewanych 
miejscach, przybierające nowatorską 
formę. 

 Reklamy oddziałują nie tylko na wzrok, 
lecz także na słuch (np. reklama 
dźwiękowa na przystanku) lub węch (np. 
kolumny zapachowe).



Reklama zewnętrzna – cechy

 Bardzo efektowne są reklamy lustrzane 
(dają wrażenie lustra), soczewkowe (druk 
umieszczony na soczewkach, zmienia się 
w zależności od kąta patrzenia), 
odblaskowe (z folią odblaskową, która 
wieczorem odbija światło lamp), day and 
night (inny obraz widoczny jest w dzień, 
a inny - nocą). 



Reklama zewnętrzna – cechy
Zalety:
 tworzy świadomość odnoszącą się do 

produktu – z powodu wysokiej 
częstotliwości kontaktu (ludzie 
poruszający się wielokrotnie tą samą 
trasą)

 kształtuje wizerunek marki
 charakteryzuje się masowym zasięgiem
 obejmuje cały przekrój społeczeństwa
 cechuje się dużą różnorodnością 

plastyczną
 jest relatywnie tania (np. w porównaniu 

do reklamy telewizyjnej)
 może stanowić atrakcyjny element 

krajobrazu 
 daje możliwość segmentacji 

geograficznej odbiorców
 wzmacnia przekaz nadawany w innych 

mediach

Wady
 krótki czas odbioru ogranicza 

możliwości kreatywne twórców 
 brak selektywności według innych 

kryteriów niż geograficzne 
 wyjątkowo wysoki koszt przy niskich 

nakładach 
 ryzyko zmniejszenia prestiżu 

reklamowanego towaru przez 
podatność na zniszczenia (obrywanie, 
dopisywanie słów, dorysowywanie 
elementów graficznych itp.)

 reklamy świetlne mogą także być 
uciążliwe nocą dla mieszkańców domów, 
których okna znajdują się naprzeciw 
reklamy 

 reklamy świetlne stojące na poboczach 
mogą negatywnie wpływać na 
bezpieczeństwo na drodze, ponieważ 
oślepiają kierowców, a zmieniające się 
obrazy odwracają uwagę od drogi, na 
którą kierowca powinien patrzeć 



Reklama zewnętrzna – formy
 billboard - plakat papierowy, w różnych wymiarach, oświetlony od 

zewnątrz, umieszczany głównie w ruchliwych i uczęszczanych 
miejscach; może być wolno stojący (tzw. freeboard) lub 
przytwierdzony do budynku: 
◦ billboard 504 x 238 cm (format europejski) - najmniejszy na rynku 

standardowy format billboardu; dobrze sprawdza się w miastach i przy 
drogach niższego rzędu, gdzie potencjalni klienci nie są fizycznie 
oddaleni od reklamy, 

◦ - billboard 600 x 300 cm (billboard 18) - odpowiedni do miast oraz do 
montażu przy drogach niższej klasy (drogi gminne, lokalne); większy od 
formatu europejskiego, pozwala lepiej dotrzeć z przekazem 
reklamowym; od kilku lat zdobywa popularność jako megaboard bądź 
billboard premium; często jest stosowany jako reprezentacyjny nośnik 
przy siedzibie firmy lub w punkcie handlowym, 

◦ - billboard 100 x 300 cm - jest najmniejszą z konstrukcji reklamowych 
prze-znaczonych do reklamy tranzytowej. Najczęściej jest umieszczany 
przy dro-gach wojewódzkich i krajowych; 



Reklama zewnętrzna – formy

megaboard - oświetlona tablica reklamowa osadzona na stalowym 
słupie; jest wyjątkowo dobrze widoczny zarówno w dzień, jak i w 
nocy; często ustawia się go poza miastem lub przy miejskich 
obwodnicach; występuje w różnych rozmia-rach, dostosowywanych 
do konkretnych potrzeb (najpopularniejsze są nośniki o rozmiarach 
12 x 4 m - doskonale sprawdzają się przy drogach krajowych, 
ekspresowych, a nawet przy autostradach; bardzo duża 
powierzchnia reklamowa (48 m2 z każdej strony) pozwala na 
zainteresowanie widza i skupienie jego uwagi; przy autostradach 
najczęściej umieszcza się konstrukcje o wymiarach 18 x 6,m);



Reklama zewnętrzna – formy

 baner (banner) - wydrukowany na 
płachcie materiału przekaz informacyjny 
lub reklamowy; jest mniejszy od 
billboardu, co pozwala na szybką zmianę 
ekspozycji; 



Reklama zewnętrzna – formy
 cityscroll - rodzaj billboardu podświetlanego od wewnątrz, 

o powierzchni co najmniej 10 m2, z trzema przewijanymi 
płaszczyznami; mechanizmem urządzenia można sterować 
zdalnie dzięki technologii GPRS; 

 backlight - tablica o wymiarach 3 x 6 m lub 4 x 8 m, 
oświetlona od środka; 

 cityboard - oświetlona tablica o wymiarach 6 x 3 m, zwykle 
ustawiona przy drogach o dużym natężeniu ruchu; 

 diapazon - dwustronna tablica o wymiarach 1,4 x 2 m, 
umieszczona w betonowej donicy, stojąca prostopadle do 
ulicy; jest dobrze widoczna zarówno dla pieszych, jak i osób 
w pojazdach; diapazony wykorzystywane są najczęściej w 
kampaniach lokalnych oraz podczas krótkoterminowych 
ogólnopolskich kampanii promocyjnych; 

 citylight - podświetlana, oszklona gablota ogłoszeniowa 
o wymiarach 1,2 x 1,8 m, stosowana najczęściej na 
przystankach komunikacji miejskiej, deptakach i w pasażach 
handlowych; plakat umieszcza się na wysokości oczu, 
a ponieważ czas kontaktu z reklamą jest długi, można 
zamieścić na nim większą liczbę informacji 



Reklama zewnętrzna – formy
 k-board - oświetlona, zazwyczaj dwustronna 

tablica umieszczana na dachach kiosków lub 
przystanków;

 sandwich - dwustronna tablica mocowana do 
słupów oświetleniowych przy ulicy; 

 strip - podłużny panel o wymiarach 0,25-0,3 x 
0,45 m, okalający dach kiosku; 



Reklama zewnętrzna – formy
 ekrany LCD - umieszcza się je na ścianach lub dachach 

budynków w centrach miast; ekrany LCD przekazują 
ruchomy obraz, co bardziej przyciąga uwagę od-biorców; 
koszt produkcji takiej reklamy jest niższy w porównaniu z 
tradycyjny-mi nośnikami outdoor, ponieważ odpadają 
koszty druku, transportu, montażu kolejnych reklam i 
magazynowania; 

 ekrany LCD w środkach komunikacji - wyświetla się na 
nich aktualne wiadomości oraz komunikaty reklamowe; ta 
forma reklamy ma wiele zalet: przyciąga uwagę pasażerów 
podczas długiej podróży i powoduje ich zaangażowanie; 
odbiorca ma styczność z komunikatami przez dłuższy czas, 
odbierając je jako urozmaicenie podróży; termin emisji 
reklam można dostosować do reklamo-dawcy; istnieje 
możliwość zastosowania segmentacji geograficznej przez 
wybranie np. tylko jednej linii metra; 



Reklama zewnętrzna – formy
 wielki format - najbardziej prestiżowy, niestandardowy 

format o powierzchni ekspozycyjnej minimum 80 m2; 
reklamy umieszcza się na ścianach budynków; ich wielkość 
zależy od powierzchni ściany; na ścianie montuje się 
konstrukcję, która utrzymuje zadrukowane płachty lub 
siatki; przykładem wielkiego formatu jest instalacja typu 
blow-up, czyli winylowa plansza reklamowa podświetlana 
od zewnątrz, rozciągnięta na metalowej konstrukcji i 
przytwierdzona do ściany budynku;

 murale - malowidła ścienne będące nie tylko formą 
komunikatu reklamowego, ale również dziełem sztuki, 
dzięki czemu są pozytywnie odbierane przez odbior-ców; w 
Polsce pierwsze murale pojawiły się w latach 90. XX wieku; 
zapewniają walory artystyczne, a jednocześnie budują 
świadomość marki; bardzo często stanowią wiodącą formę 
przekazu reklamowego przy promocji miasta, regionu lub 
wydarzenia artystycznego, gdyż obrazowo prezentują dane 
zagadnienie; 



Reklama zewnętrzna – formy
 reklama na pojazdach - w porównaniu do innych 

form reklama na pojazdach ma ogromny atut, 
którym jest brak kosztów wynajmowania 
powierzchni reklamowej; każda, nawet bardzo mała 
firma mająca auto, może wykorzystać je jako 
znakomitą mobilną wizytówkę, zwracającą na siebie 
uwagę; umieszczenie reklamy na przemieszczającym 
się samochodzie sprawia, że komunikat reklamowy 
ma szeroki zasięg oddziaływania; 

 mobile - tablice reklamowe wielkości billboardu o 
powierzchni 12 m2; instalowane są na przyczepach 
ciągniętych przez samochody; ich odmianą są 
półciężarówki wyposażone z każdej strony w trzy 
zmieniające się panele reklamowe; dodatkową formą 
zwrócenia uwagi potencjalnego klienta jest treść 
reklamowa płynąca z głośników; 



Reklama zewnętrzna – formy
 pylony - nazwa pochodzi z języka greckiego i oznacza 

wieżę; pylon to pionowy, wolno stojący słup, który 
najczęściej znajduje się tuż przy stacjach benzynowych lub 
budynkach; może zawierać wiele różnych informacji 
reklamowych; nowo-czesne wyświetlacze LED umożliwiają 
sterowanie pylonem za pomocą pilota lub konsoli; 



Reklama zewnętrzna – formy
 szyldy reklamowe, kasetony przestrzenne lub neony - umieszcza się je 

nad wejściem do lokalu handlowego lub usługowego przedsiębiorstwa; 
ich celem jest wyróżnienie i identyfikowanie placówki; neon jest 
zbudowany ze szklanych rurek wypełnionych mieszaniną gazów, takich 
jak argon i neon, oraz ciekłej rtęci. Pod wpływem napięcia rurki emitują 
bardzo jasne, wielobarwne światło; kaseton to ozdobny element 
skrzyniowy mocowany do ściany lub sufitu. Reklamy zewnętrzne 
umieszcza się także na: stacjach paliwowych (nakładki na pistoletach 
tankujących), słupach reklamowych (afisze, plakaty) i w bankomatach. 
Niestandardowym sposobem reklamowania są balony reklamowe i 
sterowce. Agencje zajmujące się reklamą zewnętrzną często dysponują 
własnymi nośni-karni reklamowymi, rozmieszczonymi w różnych 
miejscach. Reklamodawca za-mawiający w takiej agencji produkt ma 
możliwość jednoczesnego wyboru miejsca i czasu prezentacji plakatu. 
Różnorodność form reklam zewnętrznych powoduje, że istnieje też 
wiele agencji wyspecjalizowanych w tworzeniu wyłącznie jednego lub 
kilku produktów. Działają więc agencje zajmujące się reklamą mobilną, 
reklamą na ekranach LCD, produkujące neony, szyldy itd.
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