
 Propozycja działań reklamowych



O NAS...



• 4-osobowa kolej krzesełkowa 

• 2 wyciągi orczykowe, ośla łączka

• systematyczne ratrakowanie, system sztucznego 
naśnieżania i odwadniania stoku

• świetny komfort jazdy – łączna długość tras – 
2,5km

• Szkoła narciarska – profesjonalni instruktorzy



Na gości Szwajcarii Bałtowskiej czeka wiele 
atrakcji w sezonie zimowym: 

• Wioska Świętego Mikołaja, Bajkowy 
Świat Rozrywki, Zwierzyniec, 
Rollercoaster, Kino Emocji 5D, kuligi

• Dynamiczny rozwój -  roku na rok 
poszerzamy naszą ofertę – nowa 
wypożyczalnia - SNOWPARK – pierwszy 
profesjonalny w woj. świętokrzyskim, 
nowy profl stoku – to tylko kilka 
inwestycji z 2014r. 

• Oferujemy jakość usług na 
najwyższym poziomie



Posiadamy pełną infrastrukturę: 

• baza noclegowa – blisko 100 
wygodnych miejsc w klimatycznych, 
drewnianych domkach czeka na naszych 
gości, 

• kilka punktów gastronomicznych w 
okolicy stoku -„Zajazd Przystocze”

• parkingi do dyspozycji zmotoryzowanych 
gości – 1300 miejsc.

• Oferujemy jakość usług na najwyższym 
poziomie



MOŻLIWOŚCI



• Reklama standardowa – możliwość dotarcia z przekazem do wybranej grupy docelowej – odwiedzają 
nas ludzie w każdym wieku, z całego województwa mazowieckiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, 
łódzkiego, lubelskiego.  

• Akcje niestandardowe - możliwość zorganizowania i przeprowadzenia eventów sportowych lub akcji 
promocyjnych (samplingi, zawody sportowe, inne).

• Możliwość zorganizowania imprez integracyjnych, konferencji, imprez okolicznościowych - 
posiadamy pełną infrastrukturę – baza noclegowa, gastronomia, parkingi.

• Możliwość umieszczenia nośników reklamowych wedle życzenia klienta

• Możliwość umieszczenia tekstów wraz z galeriami zdjęć, materiałów video z logotypami klienta na 
stronie www.szwajcariabaltowska.pl  (blisko 40 000 użytkowników miesięcznie, blisko 200 000 odsłon 
stron) i na fanpage’u Facebook’u Szwajcarii Bałtowskiej (ponad 10 000 fanów) i kanale Youtube.



POWIERZCHNIA 
REKLAMOWA

OBIEKTY NA TERENIE STACJI

http://www.szwajcariabaltowska.pl/


• Estetyczne tablice drewniane w okolicach stoków – w 
strategicznych punktach

• Punkty gastronomiczne – możliwość rozłożenia 
ulotek/folderów

• Możliwość zamontowania podświetlanego kasetonu – 
wewnątrz wypożyczalni lub na zewnątrz wypożyczalni 
(dopisać wymiar)

• Możliwość umieszczenia reklam na parkingu

• Możliwość wstawienia obiektów dmuchanych 
reklamujących produkty lub usługi klienta



POWIERZCHNIA 
REKLAMOWA

WYCIĄGI



• Oparcia foteli kolei krzesełkowej 

• Poręcze zabezpieczające fotele kolei 
krzesełkowej

• Słupy kolei krzesełkowej



• Słupy wyciągu orczykowego

• Talerzyki i rurki wyciągu orczykowego



POWIERZCHNIA 
REKLAMOWA

NARTOSTRADA



• Chorągiewki lub fagi na stoku 
w wybranych punktach

• Siatki ochronne 

• Teren SNOWPARKU



Monika Pękala

+41 519 346 150

marketing@jurapark.pl

zapraszamy do 
współpracy
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