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Kik vagyunk, hol és miért…

Cégünk, a MOLINO Reklámügynökség KFT., a mobiltoltoallomas.hu brand, a Fitness–Wellness, Étterem,  
Pláza és AUCHAN mobiltöltőállomás hálózat tulajdonosa Magyarországon. 

A mintaoltalommal védett mobiltöltőállomás flotta több mint 180 berendezésből áll. Szerződött kihelyezési pont
jaink főleg a Budapesti régióban de már vidéken is elérhetőek.

Célunk, hogy a hétköznapokban szinte nélkülözhetetlen szolgáltatást minél szélesebb körben elérhetővé  
tegyük, hálózatainkat országosan bővítsük és hirdető partnereink számára minőségi, nagy elérést generáló  
PRÉMIUM hirdetési felületet biztosítsunk.

Bérlőink számára vásárlókat és forgalmat generálunk, a felhasználók számára pedig egy HASZNOS és  
INGYENES szolgáltatást nyújtunk.

Ez év elejétől nem csak Fitness/Auchan/Pláza/Étterem hálózatainkban, hanem fesztiválokon, rendezvényeken és 
kiállításokon is igénybe vehető INGYENES mobiltöltőállomás szolgáltatásunk.

A nagy érdeklődésre való tekintettel a saját modellek fejlesztésén túl, egyedi, személyre szabott modelleket gyár
tunk és telepítünk, speciális ügyfél kéréseket teljesítünk.
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7 kazettás modell 12 kazettás modell 6 kazettás modell 5 kazettás modell
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Szolgáltatásaink
• reklámkampányok szervezése a mobiltöltőállomás hálózatok prémium reklámfelületein

• mobiltöltőállomás készülék bérbeadás saját üzemeltetésre

• mobiltöltőállomás bérbeadás rendezvényre, promócióra, fesztiválokra

• egyedi mobiltöltőállomások gyártása, beépítése, telepítése

Mobiltöltőállomás modellek
• 4 forma

• megvilágított hirdetési felület

• minden telefonra kompatibilis töltés

• minden igénybe vevő számára INGYENES szolgáltatás!
• mechanikus kulcsos verzió

• számkombinációs verzió
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Hol töltődhetsz fel…
• AUCHAN hálózat: 21 helyszín

• Pláza hálózat: 40 helyszín

• Fitness-Wellness hálózat: 83 helyszín

• Étterem hálózat: 12 helyszín

• Egyéb helyszíneken

• Rendezvényeken, fesztiválokon, konferenciákon, promóciókon, kiállításokon

Hogyan használd…
• úgy működik, mint egy önkiszolgáló értékmegőrző

• csatlakoztasd telefonodat a megfelelő töltőkábelre (android/iOS)

• helyezz be egy 100 Ftos érmét, zárd be az ajtót, és vidd magaddal a kulcsot,  
a telefonod biztonságban megvár

• visszatérve telefonoddal együtt a 100 Ftos érmét is visszaveheted, a szolgáltatás ingyenes

• A készülék elektromos zárakkal is üzemeltethető, ebben az esetben egy négy számjegyű kód segítségével 
lehet bezárni és kinyitni a berendezés ajtaját
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Technikai paraméterek 6 kazettás modell

Szükséglet:
220 Vos földelt konnektor
Fedett helyszín, padló

Töltőállomás méretei:
Szélessége: 65 cm
Magassága: 190 cm
Mélység: 20 cm

Hirdetési felület paraméterei:
Citylight papír
Leadás: PDF, 300 dpi
Méret: 54 x 71 cm
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Technikai paraméterek 7 kazettás modell

Szükséglet:
220 Vos földelt konnektor
Fedett helyszín, padló

Töltőállomás méretei:
Szélessége: 75 cm
Magassága: 185 cm
Mélység: 20 cm

Hirdetési felület paraméterei:
Citylight papír
Leadás: PDF, 300 dpi
Méret front: 42 x 152 cm
Méret oldalt:  28 x 152 cm
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Technikai paraméterek 5 kazettás modell

Szükséglet:
220 Vos földelt konnektor
Fedett helyszín, padló

Töltőállomás méretei:
Szélessége: 92 cm
Magassága: 195 cm
Mélység: 20 cm

Hirdetési felület paraméterei:
Citylight papír
Leadás: PDF, 300 dpi
Méret: 64 x 179 cm
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Technikai paraméterek 12 kazettás modell (rendezvényes modell)

Szükséglet:
220 Vos földelt konnektor
Fedett helyszín, padló

Töltőállomás méretei:
Szélessége: 80 cm
Magassága: 160 cm
Mélység: 20 cm

Hirdetési felület paraméterei:
Citylight papír
Leadás: PDF, 300 dpi
Méret: 60 x 120 cm
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Miért jó döntés hirdetőinknek?
• Kreatív/PRÉMIUM hirdetési lehetőséget kínál
• hosszú kontaktusidőt tesz lehetővé 
• dupla kontaktusszámot generál
• funkcionális, interaktív felület
• kedvező befogadói szituációban találja meg a fogyasztót 
• ingyenes szolgáltatás

Miért jó döntés bérlőinknek?
• Jól kommunikálható, hasznos új szolgáltatás 
• Új vásárlókat vonz 
• A recepciós kolléga válláról levesszük az ügyintézés terhét
• növeli az üzlet prestige értékét
• Egyszerű használat, nincs több lemerült telefon
• A berendezés önműködő, üzemeltetéséről mi gondoskodunk
• Minden vásárló számára ingyenes
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Miért jó döntés rendezvényedre?
• 12 rekeszben egyszerre töltődnek a telefonok  

(iPhone & Android)

• zárható, önműködő, biztonságos

• letisztult design, nagy kivilágított reklámfelület

• a reklámod jobban elmélyül

• a standodhoz vonzza a fogyasztókat

• Ingyenes/hasznos szolgáltatás

Ajánljuk: 
• rendezvényekre • promóciókra • kiállításokra • fesztiválokra

• konferenciákra • vásárokra • céges rendezvényre
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Mit kérünk cserébe…
HIRDETŐINKTŐL
• Ütős kreatívot

Mit biztosítunk…
• Prémium helyszíneket
• AB státuszú fogyasztókat
• Dupla kontaktus számot!

BÉRLŐINKTŐL
• a vásárlók által jól látható helyet az üzleten belül
• technikai szükséglet
 – 220 Vos földelt konnektor
 – fedett helyszín, padló, konnektor mellé
 – az eszköz fogyasztása minimális

Mit biztosítunk…
• 024 es telefonos szolgáltatást (pl. kulcselvesztés esetén)
• az eszköz telepítését/logisztikáját
• az eszköz teljes szervízelését/karbantartását
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Kampányok
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Kampányok
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Kampányok
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Rendezvények
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Egyedi gyártás
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Egyedi gyártás
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