
Як запустити відеорекламу в маршрутках 
(Покрокова інструкція) 

 
Це простіше, ніж спочатку може здаватися. Адже однією з наших переваг є простота. Ми не намагаємося показати клієнтам, скільки ми написали статей у Вікіпедії 
(жодної). Отож, пройдемо з Вами 7 нескладних кроків. 
 
Крок 1. Вийти з нами на зв’язок одним із зручних способів. Оскільки ми працюємо в режимі 24/7/365 – Вам не доведеться перейматися, що сьогодні неділя або на 
годиннику 21:30, або якесь державне чи релігійне свято. Телефонуйте негайно! 
 
Крок 2. Визначитися із рекламним бюджетом (точно або хоча б діапазон «від…» і «до…»). 
 
Крок 3. Виготовлення і узгодження рекламного ролика. Або ви це робите самостійно з урахуванням наших рекомендацій, або із залученням нашого дизайнера. 
 
Крок 4. Рекламний ролик узгоджується і надається не пізніше 14:00 п’ятниці, якщо Ви хочете запустити рекламну кампанію на всі 15 машин. Якщо лише на деякі 
маршрути – то, цілком можливо, що ми зможемо це зробити в будь-який день. 
 
Крок 5. Ви здійснюєте 100% передплати розміщення реклами до 17:00 п’ятниці. Виняток – установи, які фінансуються із бюджету. 
 
Крок 6. В п’ятницю ми розміщуємо відеорекламу та відсилаємо Вам вибірковий (із декількох машин) фото або відео звіт. 
 
Крок 7. Ви відслідковуєте статистику дзвінків та візитів клієнтів, які приходять за нашою рекламою, а ми пропонуємо продовження реклами. Якщо рекламний 
ролик спрацював не на 100% - ми його змінюємо і знову слідкуємо за ефективністю. 

 

P.S. Отож, щоб розмістити відеорекламу в маршрутках, треба зателефонувати або написати у Viber / Telegram 067-28-555-64, або на e-mail – sales@tvm.zp.ua . 
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ТОВ «Місто ТВМ» 
Юридична адреса: вул. Незалежної України 41, оф.312, 
Запоріжжя, 69037. 
Офіс: вул. Перемоги 63, оф. 316, Запоріжжя, 69035. 
Тел.: 061 708 26 60, 067 28 555 64, 095 420 68 91. 
E-mail: director@tvm.zp.ua Відділ продажів 
sales@tvm.zp.ua Cайт www.tvm.zp.ua  
Р/р UA573133990000026007060757355 в ЗРУ 
«ПриватБанк», МФО 313399, ЄДРПОУ 37612065 
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