
 

 

Naklejanie plakatów Wybory Prezydenckie 2020  

Miejsca i formaty 
 
Zapewnimy dla Państwa naklejanie plakatów na wybory Prezydenckie z wszelkimi usługami towarzyszącymi w miastach 
Wrocław, Kalisz, Legnica, Olsztyn i Toruń na ponad 600 słupach do plakatowania. 
 
Naklejamy plakaty różnych wielkości (B1, B2, A1 lub też naklejanie całego słupa) na dowolny okres. Zamówienia 
przyjmujemy w pięciu punktach kontaktowych - Wrocław, Kalisz, Legnica, Olsztyn i Toruń, lub można je zasyłać kurierem. 
 
Nasi wyszkoleni pracownicy następnie zapewnią nie tylko nalepianie Państwa plakatów, ale również ich bieżące 
utrzymanie przez cały zamówiony czas trwania kampanii. Wyrywkowa dokumentacja fotograficzna dla sprawdzenia 
naklejenia jest dostępna bezpłatnie na naszych stronach internetowych w sekcji Fotografie naklejonych plakatów 
wciągu dwóch dni roboczych od przeprowadzenia naklejania plakatów. 
 
Standardowym dniem naklejania jest zawsze niedziela z zamknięciem przyjmowania plakatów do godziny 12:00 w 
piątek w danym tygodniu. 
 

 
Ceny kampanii plakatowania w miastach 
 
Na cenę kampanii plakatowania ma wpływ liczba plakatów, ich wielkość i czas trwania kampanii plakatowania. Prosimy 
wybrać jakkolwiek rozległe terytorium a my przygotujemy szczegółowy plan kampanii wraz z kalkulacją cenową, które 
opiera się na konkretnych warunkach każdej kampanii w zależności od jej rzeczywistego zakresu, czasu trwania 
kampanii, wielkości plakatów i terytorium, na którym kampania jest realizowana. Specjalne formaty plakatów (duże i 
nietypowe wymiary) można uprzednio uzgodnić indywidualnie według wolnych mocy przerobowych.  
 
 

Gwarancja i serwis 
 
W wyniku działania czynników pogodowych lub wandalizmu może czasem dojść do uszkodzenia Państwa plakatów. Nasi 
pracownicy w miastach kontrolują minimalnie raz lub dwa razy w tygodniu wszystkie naklejone plakaty i dokonują ich 
naprawy. W przypadku, kiedy klient sam wykryje uszkodzenie którego ze swoich plakatów, gwarantujemy zapewnienie 
naprawy najpóźniej do 48 godzin od zgłoszenia, bezpłatnie i bez jakichkolwiek dopłat! 
 
Zawsze jednak prosimy o załączenie do swoich zleceń co najmniej 30% zapasowych plakatów do napraw.  
 

 
Kontakty i informacje 
 

Kompletna lista miast, listy słupów do plakatowania i podstawowe cenniki można znaleźć na stronach internetowych 

www.rengl.pl na linku Cenniki i lokalizacje.  

 

W celu uzyskania bliższych informacji, rezerwacji, zamówienia, oraz przygotowania konkretnego projektu kampanii 
plakatowania prosimy zwracać się do pana Tomasza Rzeszowskiego tel. +48 514 126 840 lub e-mail info@rengl.pl. 
 
Zapraszamy do współpracy! 
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