Výlep plakátů pro volby do zastupitelstev obcí
a do Senátu Parlamentu ČR v září 2022
Plakátovací kampaně – obecná informace
Rádi pro Vás zajistíme kompletní plakátovací kampaň (výlep plakátů) pro komunální i senátní volby na podzim
roku 2022, a to s veškerým souvisejícím servisem na téměř 3.500 oficiálních plakátovacích plochách ve 120
městech po celé České republice. Většinu plakátovacích ploch vlastníme nebo provozujeme přímo, nejsme
pouhým zprostředkovatelem.
V některých dalších městech pak spolupracujeme s lokálními partnery. Tak dokážeme nabídnout dalších cca
1.000 oficiálních plakátovacích ploch a pokrýt plakáty až 200 největších českých a moravských měst a obcí.

Výlep plakátů ve městech
Plakáty různých velikostí (formáty řady A4 až A0) vylepujeme na plakátovací plochy v určené výlepové dny na
zákazníkem stanovenou libovolně dlouhou dobu. Zakázky přijímáme v desítkách sběrných míst po celé ČR
nebo si Vaše plakáty rádi vyzvedneme přímo u Vás nebo ve Vaší tiskárně a zajistíme jejich distribuci kamkoliv.
Naši proškolení pracovníci následně zajistí nejen výlep Vašich plakátů, ale také jejich průběžnou údržbu po
celou objednanou dobu trvání kampaně. Namátková fotodokumentace pro ověření výlepu je dostupná zdarma
na našich internetových stránkách v sekci Foto vylepených plakátů dva pracovní dny po provedení výlepu
plakátů.
Standardním výlepovým dnem je vždy neděle s uzávěrkou příjmu plakátů do středy 12:00 hodin v daném týdnu.

Ceny výlepu plakátů ve městech
Cena plakátovací kampaně je ovlivněna počtem, velikostí Vašich plakátů a délkou trvání plakátovací kampaně.
Plakáty lze vylepit v jednom konkrétním městě, ale i v jeho okolí nebo celém kraji. Vyberte si území jakéhokoliv
rozsahu a my Vám připravíme podrobný plán kampaně včetně cenové kalkulace, která vychází z konkrétních
podmínek každé kampaně v závislosti na jejím skutečném rozsahu, době trvání kampaně, velikosti plakátů a
území, ve kterém je kampaň realizována. Speciální formáty plakátů (velké rozměry A0 nebo CLV) lze
dohodnout předem individuálně dle volných kapacit.

Garance výlepu plakátů ve městech
Vlivem počasí nebo vandalismu může někdy dojít k poškození Vašich plakátů. Naši pracovníci ve městech
kontrolují nejméně jednou až dvakrát týdně všechny vylepené plakáty a provádí jejich opravy. V případě, že
zákazník sám zjistí poškození některého ze svých plakátů, garantujeme zajištění opravného výlepu nejdéle
do 48 hodin od nahlášení této závady na naši zákaznickou telefonní linku 485110298, 485110896 nebo email
info@rengl.cz. Tato služba je pro vás zdarma bez jakýchkoliv příplatků!
Prosíme, přikládejte ke svým zakázkám alespoň 30% náhradních plakátů na opravy.
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Výlep v malých obcích (tzv. „regionální drobný výlep“) v senátních obvodech
•
•
•
•
•

výlep plakátů v malých obcích a vesnicích, obvykle s počtem obyvatel 1.000 a menších
nejedná se o černý výlep – plakáty jsou vylepovány pouze na místa k tomu určená
formáty A3 nebo A2, doporučujeme opakovat 2-3 výjezdy v průběhu trvání kampaně
klient má možnost určit přesnou oblast nebo trasu výlepu (v okolí měst, okres nebo kraj)
standardně vylepujeme 1-4 plakáty v každé obci (dle velikosti obce, počtu ploch a počtu umístěných
plakátů na každé ploše)

Tisk plakátů
Pro Vaše pohodlí, bez nutnosti cesty na sběrové místo – zajistíme za přijatelnou cenu tisk i následný výlep
plakátů. Zašlete nám tisková data, my se postaráme o to, aby do tří až pěti pracovních dnů od jejich přijetí byly
Vašimi plakáty polepeny plakátovací plochy kdekoliv v celé České republice.

Seznam lokalit a pokrytí
Kompletní seznam měst s uvedením ploch a jejich rozmístění naleznete na webových stránkách www.rengl.cz
pod odkazem Ceníky a lokality. Pro jednotlivá města nebo senátní obvody Vám rádi doporučíme konkrétní
vhodný způsob výlepu plakátů a připravíme individuální cenovou kalkulaci na základě Vašich požadavků.

KONTAKTY
Pro informace, rezervace, objednávky a přípravu konkrétního návrhu plakátovací kampaně se prosíme obraťte:
•
•

pí. Iveta Renglová, tel. 739 396 889, email iveta.renglova@rengl.cz
pí. Barbora Filipi, tel. 731 486 691, email: barbora.filipi@rengl.cz
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