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Reklama w TV Pharma
najbardziej prestiżowa sieć reklamowa w Polsce

PREZENTACJA OFERTOWA



ZAUFALI NAM



TV Pharma to jedyna sieć nośników digital signage w środowisku healthcare, sięgające 
swoim zasięgiem nawet 3 mln kontaktów miesięcznie. Jako jedyne medium na polskim 
rynku stanowi unikalny kanał komunikacji z pacjentem i personelem medycznym, który 
daje możliwość skierowania oferty bezpośrednio do jej adresata - w momencie, gdy 
pacjent rzeczywiście szuka informacji. 

3 mln kontaktów miesięcznie

DLACZEGO TV PHARMA? 



71%
pacjentów zwraca uwagę
na ekrany multimedialne

i śledzi wyświetlane 
na nich treści.

WIDOCZNOŚĆ I ATRAKCYJNOŚĆ NOŚNIKÓW

Nośniki rozmieszczone są w strategicznych punktach placówek, a plansze 
komercyjne wyświetlane są w sposób ciągły przez cały dzień, które uatrakcyjnia 
precyzyjnie dopasowany kontent. Średni czas oczekiwania na wizytę to 10-15 minut, 
odbiorca może więc spokojne zapoznać się prezentowaną ofertą produktów i usług.  

68%
pacjentów ocenia

reklamy na terenie
przychodni, jako atrakcyjne

52%
pacjentów szuka 

dodatkowych informacji, 
na temat reklamowanego 

w przychodni produktu

70%
pacjentów uważa,

że reklama na terenie
przychodni wzbudza

ich zaufanie



Ekrany w placówkach medycznych są jedyną 
formą komunikacji z pacjentem – który jest 
ściśle skoncentrowany na zdrowiu swoim, 
swojej rodziny i podopiecznych. Bez wątpienia 
jest to doskonałe miejsce na działania 
prowadzone w ramach marketingu 
farmaceutycznego, ale i nie tylko. 
W poczekalniach spotykają się przedstawiciele 
różnych profesji, których zainteresowania nie 
koncentrują się wyłącznie wokół zdrowia. 

PROFIL ODBIORCY Mężczyźn
i

Kobiety



W SWOJEJ OFERCIE POSIADAMY

NOŚNIKI W PRZYCHODNIACH   
SZPITALACH I APTEKACH

ZASIĘG: CAŁA POLSKA



RODZAJE SPOTÓW REKLAMOWYCH

Każda kreacja tworzona jest z myślą o specyfice promowanego produktu, 
tak by kampania osiągała maksymalną efektywność. W zależności od oczekiwań Klienta

oraz rodzaju kampanii reklamowej, oferujemy trzy rodzaje spotów reklamowych: 

KLASYCZNY SPOT 
PROMOCYJNY

SPOT PROMOCYJNY
ROZBUDOWANY O PLANSZE KONTENTOWE

ROTACJE DWÓCH/TRZECH
SPOTÓW W PĘTLI REKLAMOWEJ



GALERIA



JEDYNA FORMA PRZEKAZU NA TERENIE PRZYCHODNI



KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNO- REKLAMOWE
W PRZYCHODNIACH, SZPITALACH I APTEKACH



KOMPELKSOWE ROZWIAZANIA DLA FIRM FARMACEUTYCZNYCH 



KAMPANIE REKLAMOWE DLA BRANŻY RTV I AGD



TARGETOWANE KAMPANIE REKLAMOWE



KAMPANIE REKLAMOWE DLA BRANŻY SPOŻYWCZEJ



KAMPANIE REKLAMOWE DLA BRANŻY BEAUTY



KAMPANIE REKLAMOWE AUTO-MOTO



KAMPANIE REKLAMOWE DLA RYNKU NIERUCHOMOŚCI



ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

+48 (22) 379 64 70
office@be-media.com.pl

be-media.com.pl
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