
9 200 Kč
(cena jedné plochy CLV 

na 4 týdny)
(cena stejné plakátové plochy 

RENGL na 4 týdny)

3 000 Kč

Rozdíl je jen jeden...

... NIŽŠÍ CENA!



24hodinový efekt - vážně chodí Vaši 
zákazníci kolem ploch 

i ve 3 hodiny ráno?

Plakátovací plochy na frekventovaných 
místech, často poblíž zastávek MHD 
a pod veřejným osvětlením!

Chcete platit celý měsíc, přestože 
Vaše kampaň trvá jen 3 týdny?

Flexibilní délka Vaší kampaně, možnost 
výlepu na libovolný počet dní!

Předvánoční kampaň s 15% přirážkou 
oproti standardnímu ceníku? :)

Garance nízkých cen po celý rok, výhodné 
bonusy, agenturní provize a slevy!

RENCAR RENGL

Rozdíl je jen jeden... ... NIŽŠÍ CENA!

Parametry kampaně RENCAR RENGL

atraktivní lokality po celé ČR ano ano 

podsvícení ano ne 

prodej jednotlivých reklamních ploch ano ano 

prodej celých sítí ano ne 

výběr lokalit s ohledem na produkt a cílovou skupinu ano ano 

dodání kompletní fotodokumentace z kampaně ano ano 

délka kampaně 1 týden ne ano 

délka kampaně 14 dní ano ano 

délka kampaně 28 dní ano ano 

možnost výlepu v individuálních termínech ne (pouze pevně stanovené dny výlepu) ano 

možnost individuálního zahájení kampaně ne (kampaň začíná 1. nebo 15. den v měsíci) ano 

možnost nabídky ploch na CD včetně snímků ploch ano ano 

možnost zajištění produkce plakátů ano ano 

Technické údaje CLV RENCAR RENGL

rozměr plakátu š: 118,5 cm, v: 175 cm š: 118,5 cm, v: 175 cm

viditelná plocha š: 113 cm, v: 166 cm š: 118,5 cm, v: 175 cm

gramáž papíru bezdřevý papír 150 g/m2 běžný papír 115g

doporučení pro tisk oboustranný tisk 4/2 nebo 4/3 jednostranný tisk 4/0

cena za výrobu v doporučené barevnosti 

za 10 kusů

420,- Kč / kus 106,- Kč / kus

cena za výrobu v doporučené barevnosti 

za 50 kusů

310,- Kč / kus 101,- Kč / kus

Cena plochy Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

1 plocha na 4 týdny 9 200,00 3 000,00

1 plocha na 2 týdny 7 100,00 1 500,00



Telefon: +420 485 110 298, +420 485 110 896
Mobil: +420 737 286 445, +420 603 468 414
E-mail: obchod@rengl.cz
www.rengl.cz

RENGL, s.r.o.
plakátovaci plochy 
v České republice 

a na Slovensku

Realizované kampaně

Unilever ČR, produkt Rock For People, kulturní akce Okay Elektrospotřebiče, produkt

3 500 plakátovacích ploch ve více než 90 městech
České republiky a Slovenska. 

Prodej jednotlivých ploch, měst 
nebo celých sítí.

Rozdíl je jen jeden...

... NIŽŠÍ CENA!


