PUBLICITATEA IN LIFT
Afacerea Dvs. in permanenta ascensiune !

In ziua de astazi sunt cautate metode noi si inovatoare pentru promovare. Avand in
vedere, concurenta acerba de pe piata, persoanele responsabile cu publicitatea se
orienteaza catre metode mult mai eficiente de a atrage si de a convinge potentialii clienti.
Nu exista inca o reteta minune pentru acest fenomen, insa au aparut numeroase metode de
publicitate care sa atraga consumatorul, care sa nu-l agaseze, ci din contra sa-l surprinda.
Prin definitie, publicitatea neconventionala reprezinta exact acest tip de publicitate nou,
inovator si surprinzator.
Publicitatea in lift reprezinta una dintre multiplele tipuri de publicitate
neconventionala, care si-a demonstrat beneficiile si avantajele in fata concurentei. Liftul
este folosit in fiecare zi de oameni care pot deveni consumatori pentru produsele si
serviciile unei companii ce se publiciteaza prin acest mijloc.

Din numeroase studii legate de modificarea comportamentului consumatorului reiese clar
ca publicul nu mai este interesat si atras de a citi sau a viziona numeroasele tipuri de mesaje
publicitare care il bombardeaza zi de zi, de dimineata pana seara. Aici intervine eficienta
publicitatii in lift, deoarece consumatorului nu i se dau alternative de reclame, ci produsul sau
serviciul expus are exclusivitate.
Ganditi-va de cate ori vi s-a intamplat ca in timpul petrecut in lift, indiferent ca ne
referim la liftul de acasa sau cel de la birou, sa va plictisiti sau sa va simtiti incomodati de
prezenta unei alte persoane? In acele 15 – 25 de secunde de calatorit cu liftul, privirea Dvs. cauta
sa gaseasca ceva interesant de citit. Cercetarile in domeniu au demonstrat ca citirea unei reclame
in lift capteaza atentia consumatorilor si fac posibila memorarea acestuia in peste 80% din
cazuri, acest lucru fiind influentat si de lipsa stimulilor vizuali si auditivi.

Repetitia este cea mai puternica arma a publicitatii. Mesajul unei campanii de
publicitate in lift lucreaza pentru Dvs. 24 de ore din 24, 7 zile pe saptamana. De fiecare data cand
o persoana foloseste acel lift vede reclama, fara a putea schimba canalul sau a arunca revista,
ziarul sau flyerul care poarta acel mesaj publicitar.
Concluziile unui studiu referitor la publicitatea in lift condus de Departamentul de Marketing
al Institutului Ryverson Polytehnical din Toronto si Colegiul Capilano din Vancouver au aratat
ca:

• Publicitatea in lift creeaza o rata de 84% a constientizarii mesajului
• Reclama este retinuta in proportie de 94%
• In medie, rezidentii unei cladiri folosesc liftul de
5 ori pe zi si primesc musafiri de 2 ori pe
saptamana
• 85% din parerile exprimate despre publicitatea in
lift sunt pozitive
•

82% dintre respondenti considera ca mesajul
publicitar este interesant de citit

Din acelasi studiu rezulta faptul ca publicul ce vizioneaza reclama din lift este foarte
diversificat, fie ca ne referim la studenti sau pensionari, fie la oameni cu familie sau tineri. Dintre
acestia:

• 89% iau masa in oras mai mult decat o data pe luna
• 48% se duc la restaurantele la care vad reclama
in lift
• 60% comanda mancare acasa
• 89% sunt activi din punct de vedere sportiv
• 75% isi innoiesc garderoba cel putin lunar
• 66% dintre respondentii cu varsta intre 20 – 34 de ani se duc cel putin lunar
in club
•

In medie, rezidentii calatoresc de 2 ori pe an

In cladirile comerciale unde sunt aplasate ramele pentru publicitatea in lift s-a constat ca un
numar aproximativ de 500 de persoane folosesc zilnic liftul, fie ca ne referim la cei care
lucreaza, fie ca ne referim la cei care vin in vizita. Printr-un calcul simplu rezulta faptul ca o
campanie publicitara desfasurata pe 3 luni intr-o astfel de cladire este vizualizata de 70.000 de
ori. Publicitatea in lift este singura care garanteaza acest nivel ridicat al vizualizarii constante a
mesajului, creand practic un impact foarte mare in randul consumatorilor.
Avantajele strategice ale publicitatii in lift se pot rezuma la urmatoarele caracteristici:
-

Este un mediu nou si inovator, impactul vizual
fiind instantaneu

-

Mesajul ajunge la publicul tinta

-

Mesajul se repeta constant in mintea
consumatorului

-

Reclama are exclusivitate si este expusa 24/7

-

Investitia este minima in comparatie cu
beneficiile obtinute

-

Consumatorul nu poate da pagina sau schimba
canalul

-

Mesajul nu ajunge la cosul de gunoi

-

Este un mod inteligent de a utiliza timpul
petrecut in lift

-

Este una dintre cele mai bune alternative in
comparatie cu media clasice

-

Apropiere de consumatori din punct de vedere fizic cat şi emotional

In concluzie, publicitatea in lift este un nou mod de promovare, care revolutioneaza
datorita numeroaselor avantaje. Chiar daca vorbim de costuri reduse, impactul si eficienta
acestei metode ii surprind placut pe cei ce apeleaza la acest tip de publicitate. Asa cum a fost
demonstrat si prin intermediul studiilor realizate, publicitatea neconventionala in lift creeaza
branduri intr-un timp foarte scurt, ajuta la cresterea vanzarilor produselor si serviciilor
expuse, ofera o expunere targetata unui numar mare de consumatori si eficientizeaza
transmiterea mesajelor publicitare.

