
OFERTA 
UKRYCIA REKLAMY W MURALU 

(LOKOWANIA PRODUKTU)

Oferta jest częścią kampanii promującej zasoby lokalnych przedsiębiorstw 
przygotowywaną przez Galerię Skarbczyk i Jarocińskie Linie Autobusowe.

Galeria Skarbczyk, ul. park 1, 63-200 Jarocin, skarbczyk@muzeumjarocin.pl, tel. 62 747 88 03



Miejsca przystanków:
Mieszków, Cielcza, Witaszyczki, Annapol, Bachorzew, Dąbrowa, Golina PKS, Hilarów, Kadziak, Prusy, Radlin, Roszków 

las, Cząszczew, Roszkówko, Siedlemin, Tarce, Wilczyniec, Zakrzew.

Kampania to 20 murali wykonanych w jednakowym stylu 
na 20 przystankach autobusowych na terenie sołectw w Gminie Jarocin.



Bohaterowie murali mogą:
• spożywać produkty lokalnych przedsiębiorców,  
• używać produkty lokalnych przedsiębiorców,
• kupować produkty lokalnych przedsiębiorców, 
• korzystać z usług lokalnych przedsiębiorców, 
• przebywać na terenie lokalnych przedsiębiorców,

Murale mają przedstawiać poniższe postacie ludowe 
wplecione w czynności ukazujące działalność lokalnych przedsiębiorstw. 





Cena obejmuje:
• przygotowanie wzoru muralu,
• przeniesienie wzoru muralu na ścianę przystanku, 
• materiały i akcesoria malarskie do przeniesienia wzoru na ścianę przystanku, 
• ekspozycję muralu z reklamą przedsiębiorstwa na ścianie przystanku.

CENA REKLAMY UKRYTEJ W MURALU: 

Jedna ściana: 1500 zł 
Dwie ściany: 2000 zł 
Trzy ściany: 2500 zł 

Cały przystanek: 3500 zł 

Murale dają szansę: 
• wyróżniać się na tle innych konkurencyjnych komunikatów w przestrzeni publicznej, 
• koncentrować uwagę odbiorców na prezentowanej treści, 
• przyciągać uwagę mediów, 
• wpisywać przekaz marketingowy w szerszy kontekst społeczny, 
• nie drażnić tak odbiorców jak bilbordy czy banery, 
• zyskiwać popularność.

Lokalizacja murali zwiększa:
• liczbę odbiorców,
• czas na zapoznanie się z w trakcie oczekiwania za nadjeżdżającymi autobusami.

ZALETY KAMPANII:



Galeria Skarbczyk, 2013 r. Muzeum Etnograficzne w Ochli, 2015 r. Muzeum Narodowe w Pekinie, 2015 r.

Murale będą odwzorowaniem wystawy „Etnoilustracje, czyli dzień z życia niedźwiedzia” autorstwa jarocińskiego artysty grafika 
Michała Stachowiaka i poznańskiej copyrighterki Moniki Michaluk. Postacie prze-dstawione na wystawie to ludyczny, wektorowy 
i nieco wycinankowy świat. Wszystkie opatrzone są porzekadłami ludowymi w formie dwuwersowych wierszy.

Autorzy pierwsze prace nad „Etnoilustracjami” rozpoczęli w 2013 roku. Powstało wówczas dziesięć kart, które początkowo 
tematyką obejmowały tylko dawne zwyczaje wielkanocne okolic Jarocina. Plansze w formacie 70 x 100 cm zostały wystawione                   
w Galerii Skarbczyk, gdzie zebrały bardzo dobre recenzje. Twórcy w 2014 roku postanowili poszerzyć tematykę o tradycje i zwy-
czaje Kujaw oraz Mazowsza. Stworzyli kolejne trzynaście prac, dzięki czemu powstał cykl, który obecnie zawiera dwadzieścia trzy 
karty. 

Całą serię wystawiło Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze. Od lipca do września 2015 roku można też było je oglądać                              
w Chińskim Narodowym Muzeum Sztuki (NAMOC) w Pekinie. Tu, wśród innych polskich autorów, reprezentowały kraj na wystawie 
pt. „Od źródeł do inspiracji. Motywy etniczne w polskim wzornictwie”. Ta międzynarodowa wystawa odbyła się z inicjatywy 
warszawskiego Muzeum Etnograficznego pod patronatem Instytutu Polski w Pekinie.




