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Každý si Vás

VŠIMNE!
ŠPECIFIKÁCIA
MÉDIA
Sieť 4 000 outdoorových plagátových
plôch v 120 mestách Českej
republiky, Poľska a Slovenska
Plagáty formátu A4-A0, atypické
a veľké formáty (napr. CLV)
Kompletné celopolepy dosiek alebo
válcov jedným výrazným motívom
Strategické umiestnenie vnútri
mestských zón = maximálny účinok
kampaní
Možnosť výlepu aj v malých obciach
a dedinách
Kompletné naplánovanie a realizácia
kampaní celoplošne i v regiónoch
s kompletným servisom
Tlač plagátov

VÝHODY MÉDIA
Vysoká sledovanosť – umiestnenie
na frekventovaných miestach
(centrá miest, sídliská, zastávky
MHD, športové areály, nákupné
centrá, školy, továrne, apod.)
Variabilita – rôzne formáty plagátov,
ľubovoľná dĺžka trvania kampane,
prelepy

Pokrytie – celoplošné, regionálne
i lokálne kampane

Spotrebný tovar (elektro, vybavenie
domácností, hudba, hobby)

Výsledky sledovanosti plagátových
plôch podložené výskumom

Priaznivá cena – vynikajúci pomer
cena/sledovanosť

Finančné a poisťovacie služby,
spotrebiteľské úvery

Tradícia – na každom nosiči viac
plagátov priťahujúcich pozornosť

Personálne nábory

REALIZÁCIA
A SERVIS

Servis a garancia – vlastná
distribučná sieť, kontroly všetkých
plôch minimálne 1x týždenne, servis
do 24 hodín od nahlásenia závady
Fotodokumentácia dostupná na
webe po výlepe

Predvolebné kampane
Telekomunikačné služby
Hromadné produkty a služby pre
koncových zákazníkov
Lokálne prezentácie, roadshow,
otváranie obchodov, zľavy
a výpredaje

ZACIELENIE MÉDIA
Orientácia na chodcov vnútri mesta
(obyvatelia, turisti)
Okoloidúci sledujú reklamné zdelenie
dlhšiu dobu než vodiči
Efektívna podpora a doplnok
ostatných foriem komunikácie
Široká spotrebiteľská cieľová skupina

PRODUKTY
Kultúrne a športové akcie
(koncerty, výstavy, veľtrhy,
majstrovstvá)
Potraviny, nápoje, lieky
a potravinové doplnky

PONUKA PRE
AGENTÚRY

Individuálny plán kampane
pripravíme do 48 hodín
od prijatia objednávky
Ľubovoľné formáty plagátov,
gramáž 90-120 g/m2
Vyzdvihnutie plagátov aj priamo
v tlačiarni, distribúcia po Českej
republike a Slovensku
Kontroly a opravy plagátov po celú
dobu trvania kampane bez navýšenia
ceny
Servis do 24 hodín od prípadného
nahlásenia reklamácie

Agentúrna provízia
Finančné objemové bonusy

Možnosť graﬁckej prípravy a tlačenia
plagátov

Plagáty navyše v rámci akčných balíčkov

Dokumentácia kampane

