
Рекламна мрежа от DIGITAL SIGNAGE в бензиностанции 

Пиеро 97 има удоволствието да ви запознае с новия рекламен медиен канал разработен от  Кей 

Медия за реклама на дигитални екрани  в 104 бензиностанции Лукойл България. 

Екраните са поставени в касовата зона на бензиностанциите, където престоя на клиенти за 

покупки и ползване на други услуги е средно между 2-3 мин. По време на престоя си  клиентите 

неизбежно се сблъскват и биват облъчени от рекламните послания излъчени на дигиталните 

екрани на Кей Медиа.  

С помощта на монтирана малка камера в екрана рекламодателя получава данни за 

облъчването на клиентската аудиторията по пол, възрастова група и други ключови метрични 

данни. 

Кей Медия притежават иновативна технология за автоматично събиране и анализиране 
на данните за потребителската аудитория в локацията на екрана, което пък от своя страна дава 
възможност клиентът ефективно да оптимизира управлението на рекламните си планове и 
бюджети.  

ИЗМЕРВАНИЯ на АУДИТОРИЯТА 

Направени са тестови измервания с Digital Signage екран на една от най-оборотните 
бензиностанции в София. По-долу даваме резултатите  за една седмица(10-16.11.2015г.): 

 Жени                   21%  
 Мъже                  79%  
 До 18 години       6%  
 От 18 до 35 г.     52%  
 От 35 до 65 г.     41%  
 Над 65 г.               1%  

Рекламният формат,  с който работят екраните е статично изображение или Full HD видео, което 

позволява бързо адаптиране на готови визии или преправяне на готови клипове за телевизионна 

реклама. 

Стандартната продължителност на всеки клип е 10 секунди, а на един рекламен блок – 2 минути. 

Това гарантира 720 показвания на всеки клип за 24 часа. Рекламните блокове се миксират с 

допълнителна актуална информация за времето, трафика и други събития, което допълнително 

привлича вниманието на клиентите. Поради постоянната си интернет свързаност планирането на 

кампании и смяната на клипове е лесно и бързо, като има  възможност за излъчване на рекламни 

кампании по график в определени градове, райони и часове на деня или определени дни от 

седмицата. 

Изграждането на мрежата в момента приключи с първия етап на проекта като вече са монтирани 

екраните в 21 бензиностанции в София, а до началото на юни 2016 г. дружеството планира да 

приключи и  монтира екраните и в останалите бензиностанции – Пловдив 19, по автомагистрала 

Тракия - 16 и  21 – по черноморието и други части на страната. 

Екипът на Пиеро97 е на ваше разположение за по-вече информация и условия за реклама. 
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