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síť 4 000 outdoorových plakátovacích 

ploch v 120 městech České 

republiky, Polska a Slovenska

plakáty formátů A4 až A0, atypické 

a velké formáty (např. CLV)

kompletní celopolepy desek nebo 

válců jedním výrazným motivem

strategické umístění uvnitř 

městských zón = maximální účinek 

kampaní

možnost výlepů i na malých obcích 

a venkově

kompletní naplánování a realizace

kampaní celoplošně i v regionech 

s veškerým servisem

tisk plakátů

SPECIFIKACE 
MÉDIA

NABÍDKA PRO
AGENTURY

VÝHODY MÉDIA

ZACÍLENÍ MÉDIA

pokrytí – celoplošné, regionální 

i lokální kampaně

příznivá cena – vynikající poměr 

cena/sledovanost

tradice – na každém nosiči více 

plakátů přitahujících pozornost

servis a garance – vlastní distribuční 

síť, kontroly všech ploch minimálně 

1x týdně, servis do 24 hodin

od nahlášení závady

fotodokumentace dostupná na 

webu po výlepu

vysoká sledovanost - umístění na 

frekventovaných místech 

(centra měst, sídliště, zastávky 

MHD, sportovní areály, nákupní 

centra, školy, továrny apod.)

variabilita – různé formáty plakátů, 

libovolná délka trvání kampaně, 

přelepy

PRODUKTY

orientace na pěší uvnitř měst 

(obyvatelé, turisté)

kolemjdoucí sledují reklamní sdělení 

delší dobu než řidiči

efektivní podpora a doplněk

ostatních forem komunikace

široká spotřebitelská cílová skupina

spotřební zboží (elektro, vybavení 

domácností, hudba, hobby)

finanční a pojišťovací služby, 

spotřebitelské úvěry

personální nábory

předvolební kampaně

telekomunikační služby

hromadné produkty a služby pro 

koncové zákazníky

lokální prezentace, roadshow, 

otevírání obchodů, slevy 

a výprodeje

kulturní a sportovní akce 

(koncerty, výstavy, veletrhy, 

mistrovství)

potraviny, nápoje, léky 

a potravinové doplňky

agenturní provize

finanční objemové bonusy

plakáty navíc v rámci akčních balíčků

výsledky sledovanosti 

plakátovacích ploch 

podložené výzkumem

individuální plán kampaně 

připravíme do 48 hodin 

od přijetí poptávky

libovolné formáty plakátů, 

gramáž 90 –120 g/m2

vyzvednutí plakátů i přímo v tiskárně, 

distribuce po celé České republice 

a Slovensku

kontrola a opravy plakátů 

po celou dobu trvání kampaně 

bez navýšení ceny

servis do 24 hodin od případného 

nahlášení reklamace

možnost grafické přípravy a tisku plakátů

dokumentace kampaně

REALIZACE 
A SERVIS
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