


Motoryzacyjne inspiracje



Zaufali nam



Inspiracje – niestandardy



Branding ekranu

Najbardziej wyrazista forma 

ekspozycji off-screen. 

Logotyp zamontowany tuż pod 
ekranem i podświetlany na czas 
trwania bloku reklamowego.

Wyjątkowy off-screen – Branding ekranu



Strefa marki

ekspozycja foteli 

samochodowych jako 

strefy, w której widzowie 
mogą wygodnie usiąść 
przed rozpoczęciem seansu.

Wyjątkowy off-screen – Fotel w holach kin



Kampania SMSowa

Kino pozwala na bezpośrednie 
zaangażowanie widza. 
Doskonale sprawdzi się w 
połączeniu z akcją SMSową, np. 

jako sposobu na zapisy na jazdy 

próbne lub wzięcia udziału w 
konkursie.

Interakcja z widzem – SMS na wielkim ekranie



Spot nawiązujący do kina 
Kino i film kojarzą nam się 
na wiele sposobów, ale 
istnieją konwencje, których 
nie sposób nie rozpoznać. 
Reklamy do nich 

nawiązujące zyskują nowy 
wymiar i wzmocnioną siłę 
oddziaływania.

Zabawa konwencjami – spot kinowy



Spot czarno-biały

Zabawa konwencjami – spot czarno-biały



Kronika marki 

Kino to idealne 

medium wizerunkowe 

i doskonałe miejsce do 
prezentacji np. 

materiału 
jubileuszowego.

Zabawa konwencjami – kronika filmowa



Spot dźwiękowy
Doskonałe podkreślenie 
spotu właściwego przy 
minimalnym koszcie 

produkcyjnym. Może 
pojawiać się na 
początku bloku jako 
zapowiedź lub na końcu 
jako przypomnienie.

Zabawa konwencjami – dodatkowy spot dźwiękowy

Spot audio – sam voice-over przykłady:

akcja Legalna Kultura

spot Oponeo.pl

produkcji KinAds



Przykłady kampanii 
motoryzacyjnych



Premiery miesiąca
- przykłady



Intro

wyświetlane 
na kilka 

pozycji w 

bloku przed 

spotem 

właściwym

Citroën C3 – spot Premiera Miesiąca 



Spot właściwy 
wyświetlany 
na prestiżowej 
pozycji między 
zwiastunami

Citroën C3 – spot Premiera Miesiąca 



Spot właściwy 
wyświetlany 
na prestiżowej 
pozycji między 
zwiastunami

Intro

wyświetlane 
na kilka 

pozycji w 

bloku przed 

spotem 

właściwym

Peugeot 3008 – spot Premiera Miesiąca 



Spot właściwy 
wyświetlany 
na prestiżowej 
pozycji między 
zwiastunami

Intro

wyświetlane 
na kilka 

pozycji w 

bloku przed 

spotem 

właściwym

Peugeot 308 GTi – spot Premiera Miesiąca 



Škoda Fabia – spot Premiera Miesiąca



Škoda Superb Combi – spot Premiera Miesiąca



Peugeot 3008 – spot Premiera miesiąca
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Peugeot 3008 – sampling ulotek



Kampanie 

na wielkim ekranie



BMW Seria 5 – spot stworzony do emisji kinowej



• BMW Concept 4 

Series Coupé

• BMW i8

• Mini Clubman

• Spot wizerunkowy 

Jutro zaczęło się dziś

BMW



• BMW – „Jutro zaczęło się dziś”
• BMW Seria 5

BMW



• Škoda Octavia Combi

• Škoda Fabia RS

• Škoda Yeti + konkurs

• Młodsza Škoda Fabia

• Škoda Superb Combi

• Škoda Octavia 2015

Škoda



• Škoda range

• Škoda Kodiaq

• Škoda Octavia

• Škoda Fabia 2018

• 3 Premiery Miesiąca

• Škoda Kodiaq 4x4 2019

Škoda



• Peugeot 208

• Peugeot 2008

• Peugeot 3008 -
Premiera Miesiąca 
i sampling

• Peugeot 308 GTi -

Premiera Miesiąca i 
sampling

Peugeot



• Peugeot 3008 –
Premiera Miesiąca

• Peugeot 508 2019

• Bilety do kina

Peugeot



• Toyota RAV4

• Toyota Corolla Hybrid

Toyota



• Kia Sorento

• Kia Optima

• Kia Cee’d 2012

• Kia Carens

Kia



• Kia cee’d 2015

• Kia Sportage

• Kia Optima kombi

• Kia ProCeed

Kia



• Volkswagen Golf Variant

• Volkswagen Golf VII

• Volkswagen Tiguan Allspace

• Volkswagen Polo

Volkswagen



• Volkswagen T-Cross

• Volkswagen I. D. 

• Volkswagen T-Roc

Volkswagen



• Citroën DS 5 

2 kampanie

• Citroën C4 Cactus + 

plakaty

• Citroën DS 4

Citroën



• Citroën Grand C4 

Picasso 

kampania Angry Birds + 

plazmy w holach i 

plakaty

• Citroën C4 Cactus

• Citroën C3

Citroën



• Sponsor Kina na Leżakach 
2016, 2018 i 2019 

(szczegóły niżej)

• Citroën C3 Premiera 

Miesiąca – spot 30” 
poprzedzony 10” intro

kilka pozycji w bloku 

wcześniej

Citroën



• Hyundai i20

• Hyundai ix35

• Hyundai Kona

Hyundai



Jaguar 

• Jaguar F-Pace

• Range Rover Evoque

• Bilety do kina



• Renault Scenic

• Renault Kadjar

• Renault Mégane – dwie 

wersje spotu:

pn.-czw. (30”) i pt.-ndz. (45”)

Renault



• Mazda 6  2013

+ roll-up

• Mazda CX-5

• Mazda 3 + ulotki

• Mazda 6

• Mazda MX-5

• Kampania 

z QR kodami

• Kino na leżakach

Mazda



Opel Astra GTC



Ford – zniżki w salonach



Marki około-motoryzacyjne



Continental

• Spot „Life Enhanced”

• Spot „Pasja”



Goodyear

• Spot „Le Mans ’66”



• Spot 2017 – wyprodukowany 

przez KinAds

• Spot zima 2018 – przygotowany 

specjalnie z myślą o kinie

• Spot jesień 2018

• Spot zima 2019

Oponeo.pl



• Back to the Future

• Kasa wraca

• Wichura

• Grad

Link4



• Obecność na Kobiecych 
Wieczorach Filmowych

• Spot „Mama” 20 s.

• Spot „Mama” 10 s.

• Sampling ulotek

• Sampling odblasowych opasek

Link4 – Kobiece Wieczory Filmowe



• Spot wizerunkowy – wersja 60” i 
30”.

Uber



• Spot wizerunkowy – wersja 60” i 
30”.

JD Kulej – dealer 



Obecność na 
Kinie na leżakach



Mazda – Kino na Leżakach 2014



Mazda – spot – Kino na Leżakach 2014



Citroën C4 Cactus – Kino na Leżakach 2016 



Citroën C4 Cactus – Kino na Leżakach 2016 



Citroën C4 Elle – Kino na Leżakach 2018 



Citroën 5 Aircross – Kino na Leżakach 2019 



Kampania angażująca – QR 

kody na wielkim ekranie





Mazda QR kody – on-screen



Mazda QR kody – on-screen



Mazda QR kody – spot



Mazda QR kody – spot



Konkurs

walentynkowy



Škoda Yeti 
Konkurs

Walentynki 2014

do wygrania bilety 

do kin KinAds

ŠkodaYeti – konkurs 



ŠkodaYeti – konkurs



Polecają nas



„... potwierdzam wysoką jakość oferty KinAds, 
która stanowi doskonałą alternatywę dla 
najpopularniejszych sieci kin. (...)

Współpraca z firmą KinAds przebiegała 
sprawnie i profesjonalnie, a co najważniejsze, 
była dla nas czystą przyjemnością.”

Volkswagen



„Oferta KinAds pozwala reklamodawcom trafić 
do bardziej świadomego widza kinowego w 
dużych miastach dzięki różnorodności 
repertuaru (...) Dodatkowo, jako jedyna sieć kin 
umożliwia kontakt z widzami w mniejszych 
miastach.”

Citroën



„Dzięki fachowości i wsparciu pracowników firmy 
KinAds udało nam się wspólnie przygotować skrojoną 
pod nasze potrzeby kampanię reklamową.

W trakcie kampanii byliśmy na bieżąco informowani o 
jej etapach, dzięki czemu mieliśmy pewność, że 
przebiega ona prawidłowo.

Każdemu życzę takiego profesjonalizmu w obsłudze i 
tak sprawnej współpracy – bardzo dziękuję za wspólną 
kampanię!”

Renault


