Denumiri/definitii materiale publicitare
Descrierea materialului

Materiale publicitare pentru raft
Wobbler / Stopper / Shelf talker

-

se aplica la raftul cu produse

Wobbler

-

dimensiune 10-15 cm + codita metalica sau PVC ptr. a
atarna in afara raftului

Stopper

-

dimensiune 10-15 cm + sistem de prindere intre 2
rafturi, perpendicular pe raft a.i poate fi vazut din lateral

Shelf talker

-

30 – 70 cm – se aplica pe lungimea raftului

Descrierea materialului

Materiale publicitare pentru counter

– cu diferite forme vizuale pot include sau nu rafturi de

Display-uri counter– denumite “Counter Display”

Branding pentru restiere

diverse dimensiuni care se pun pe counter (exista si
LAMA display sau Totemuri de counter de aprox 50cm
inaltime)
– poster / sau pachet de produs (incorporat in plasticul
restierei) de dimensiunea restierei incorporat in
materialul din care e facuta aceasta (PVC)
- tub din carton printat fata-verso 1,54 – 2,00 m

LAMA display / Totem / Floor display
Floor sticker

-

abtibild lipit pe podea, la intrarea in farmacie sau in
zona counter

Denumiri/definitii materiale publicitare
Materiale publicitare pentru Vitrina

Descrierea materialului

Poster farmacie

-

Vitrofanii

-

poate fi printat pe hartie/carton/poliplan/backlite si poate
avea dimensiuni si forme variante in functie de
specificul farmaciei – incadrat in rame, casete
luminoase
poster lipit direct pe geamul farmaciei

Semn inchis/deschis sau trage/impinge sau orar
farmacie

-

sticker care se lipeste pe usa farmaciei

Rama de geam sub forma unui sticker branduit

Alte materiale publicitare

Descrierea materialului

Lama display / Totem

-

tub din carton printat fata-verso 1,54 – 2,00 m

Porti de securitate

-

huse din carton/textil/PVC care imbraca portile de
securitate

Dummy box

- macheta din carton/PVC care respecta artworkul
produsului, dar la o dimensiune mult mai mare

Display de podea

-

raft care se plaseaza pe podea independent de
mobilierul farmaciei

Ceiling hangere

-

material care se agata de tavan, vizibil consumatorului

-

material informativ pentru consumator care se lasa in
farmacii

-

sticker care se aplica pe dozatorul de apa

Flyer
Branding dozator de apa

Denumiri/definitii materiale publicitare
Macheta presa

-

material informativ in reviste/ ziare care se adreseaza
publicului larg

Macheta de presa principala
Banner - cu continut mai redus de informatii
(reminder)
Newsletter - material informativ care anunta o
lansare

Alte materiale publicitare *

Descrierea materialului
-

*Inca nefolosite pe piata

Vor fi definite pe masura ce apar

