
PROČ PLAKÁTY?

   rychlá, osvědčená a cenově výhodná forma reklamy, 

která funguje

   vysoká sledovanost – zaměření na chodce, kteří 

procházejí kolem plakátů a na rozdíl od řidičů jim mohou 

věnovat delší pozornost

   tradiční forma propagace – lidé jsou zvyklí informace 

z plakátů získávat, očekávají je

   můžete zvolit libovolné velikosti (formáty) podle Vaší 

potřeby a možností tisku, libovolnou dobu trvání 

kampaně a vybrat si lokality, které Vás zajímají

POKRYTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

   provozujeme vlastní síť 3.000 ploch ve více než 

80 městech

   celkem ve spolupráci s našimi partnery dokážeme 

realizovat kampaně na 6.500 plakátovacích plochách 

v 500 městech a obcích

   zajistíme pro Vás výlep plakátů prakticky v kterémkoliv 

místě České republiky, ať už jde o velká města, nebo 

malé vesnice

   dokážeme zajistit výlep plakátů v malých obcích 

a vesničkách v okolí velkých měst, naplánujeme trasy, 

pořídíme fotodokumentaci

SERVIS

    pro lokální klienty je zajištěna snadná 

možnost předání plakátů k výlepu 

přímo na sběrném místě v každém 

městě, kde působíme – aktuální seznam 

a kontakty naleznete vždy na www.rengl.cz

    kampaně většího rozsahu pro Vás rádi připravíme 

a naplánujeme do nejmenšího detailu, doporučíme Vám 

lokality, počty plakátů a vyhotovíme individuální cenovou 

nabídku

    postaráme se o kompletní průběh Vaší kampaně od 

distribuce plakátů, přes jejich výlep a kontrolu až po 

údržbu po celou sjednanou dobu trvání

    budete-li si to přát, vyzvedneme za přijatelný poplatek 

Vaše plakáty přímo v tiskárně

    opravy poškozených plakátů přímo v terénu 

garantujeme do 48 hodin od nahlášení klientem

    pořizujeme fotodokumentaci, evidujeme vylepené 

plakáty

    budete-li si to přát, rádi Vám pomůžeme s grafickou 

přípravou plakátů a zajistíme jejich tisk

CO JSOU PLAKÁTOVACÍ PLOCHY?

   tradiční prostředek venkovní reklamy a městské 

informatiky v nové podobě

   nejčastěji mají tvar desky nebo válce

   zacílení na chodce (kolemjdoucí obyvatelé 

měst a turisté)

   na každé ploše více plakátů přitahujících 

pozornost

   strategické rozmístění uvnitř měst, kde je lidé 

sledují a jsou na ně zvyklí

JAKÉ PRODUKTY?

   kulturní a sportovní akce (koncerty, zápasy, turnaje, 

výstavy, plesy)

  výstavy a veletrhy

   spotřební zboží (elektronika, vybavení domácností, 

oděvy, zahradní technika, hobby)

  lokální prezentace, roadshow

  potraviny, léky

  prodejní akce pro obchodní řetězce

  půjčky, finanční služby, pojištění

  personální inzerce, nábory

   předvolební kampaně včetně individuálních

   hromadné služby a zboží pro koncové zákazníky

CENY

   aktuální ceny plakátování v jednotlivých 

městech naleznete snadno na www.rengl.cz

   ceny se liší podle lokality, počtu a velikosti 

plakátů a délky trvání kampaní

   pro větší kampaně Vám rádi připravíme 

individuální cenovou kalkulaci

   poskytujeme agenturní provize a bonusy

   neziskové a charitativní projekty

mohou získat slevu

DÉLKA A ROZSAH KAMPANÍ?

   délka Vašich kampaní může být libovolná (například 

týden, deset dnů či měsíc)

   kampaň je možné objednat vždy od data výlepu do 

data konání akce nebo do jiného příštího standardního 

výlepového dne

   plakáty se standardně vylepují jednou či dvakrát týdně, 

a to vždy v neděli a v některých městech navíc i v úterý 

nebo ve středu

   Vaše kampaň může mít libovolný rozsah – objednejte 

si jedno město, kraj nebo celou Českou republiku; 

realizujeme plakátovací kampaně i na Slovensku
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