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CITYLIGHT
Praha
SPECIFIKACE
Formát: 118,5 x 175 cm
Základní informace
Citylight vitríny (CLV) patří ve městě
k nejviditelnější formě prezentace.
Síť obsahuje zastávky tram/bus,
samostatně stojící CLV a sloupy.
Prodej jednotlivých CLV v Praze.
CLV možno zvolit ze zastávek tram/bus,
samostatně stojících CLV a sloupů.

PRONÁJEM:
síť nebo jednotlivě

OBDOBÍ PRONÁJMU:
min. 1 týden

ROZSAH SÍTĚ:
56 / 91 / 182 / 270 / 365 ks.

Síť:
pevně stanovené termíny
Jednotlivě:
pevně stanovené termíny
(začátek každé liché úterý)

ROLLINGBOARD
Praha
SPECIFIKACE
Formát: 310 x 230 cm
Základní informace
Exkluzivní dynamické prosvětlené
plochy umístěné na hlavních tazích
v Praze.
Produkčně vždy zajišťuje JCDecaux.

PRONÁJEM:
jednotlivě

OBDOBÍ PRONÁJMU:
min. 2 týdny
Pevně stanovené termíny

BILLBOARD
Praha
SPECIFIKACE
Formát: 510 x 240, 820 x 300,
960 x 360, 960 x 820 cm
Základní informace
Standardní formát 5,1 x 2,4 m. Plochy
jsou umístěné u hlavních komunikačních
tras po celé ČR. Vhodné pro produktové
a navigační kampaně.
Plochy jsou umístěné u hlavních
komunikačních tras v top městech v ČR.
Vhodné pro image kampaně.

PRONÁJEM:
jednotlivě

OBDOBÍ PRONÁJMU:
min. 28 dní

VELKÉ
FORMÁTY
SPECIFIKACE
Formát: na poptávku
Základní informace
Osvětlené reklamní plochy, které jsou
viditelné z velké vzdálenosti (umístění na
hlavních dálničních tazích po celé České
republice).

PRONÁJEM:
jednotlivě
OBDOBÍ PRONÁJMU:
Min. 28 dní

CELOPOLEP
TRAMVAJ 15T
Praha
SPECIFIKACE
Formát: celopolep
Základní informace
Klient může využít polep max. oken
z 20%. Možnost výběru vozovny
(ne konkrétní linky).
Další možnosti využití společně
s celopolepem: interiér vozu (strop,
sedadla, madla, letáky), wifi, atd.

PRONÁJEM:
jednotlivě
OBDOBÍ PRONÁJMU:
min. 6 měs.

Technické možnosti
a specifikace podléhají
schválení.
Produkčně vždy zajišťuje
dodavatel.

TRAMBOARD
15T
Praha
SPECIFIKACE
Formát: 768 x 225 cm
Základní informace
Umístěno na bocích Tramvaje 15T
na nenástupní straně.

PRONÁJEM:
jednotlivě

Polep oken pouze z 20%. Možnost výběru
vozovny (ne konkrétní linky).

OBDOBÍ PRONÁJMU:
min. 6 měs.

Technické možnosti
a specifikace podléhají
schválení.
Produkčně vždy zajišťuje
dodavatel.

QS/KS-folie
TRAMVAJ/
AUTOBUS
SPECIFIKACE
Formát: 220 x 60, 360 x 60 см
Základní informace
Unifikovaný formát používaný
na většině dopravních prostředků.
Umístěno na bocích prostředku
na nástupní i nenástupní straně.
Možnost výběru vozovny
(ne konkrétní linky).

PRONÁJEM:
jednotlivě

OBDOBÍ PRONÁJMU:
Min. 14 dní
(1. – 15. den,
16. – 30. den v měsíci)

INDOOR
TRAMVAJ
SPECIFIKACE
Formát: leták А4, А3,
madla 9,5 x 8,3 сm
Základní informace
LETÁK. Umístěno v interiéru tramvaje.
Možnost výběru vozovny (ne konkrétní
linky). Technické možnosti a specifikace
podléhají schválení.
MADLA. Umístěno v interiéru tramvaje.
Prodej v síti 500 ks, umisťuje se do všech
vozoven. Technické možnosti
a specifikace podléhají schválení.

PRONÁJEM:
síť od 100 ks (leták),
síť od 500 ks (madla)
OBDOBÍ PRONÁJMU:
min. 28 dní

CITYLIGHT
METRO
SPECIFIKACE
Formát: 118,5 x 175 сm
Základní informace
- CLV přímo na nástupištích v těsné
blízkosti cestujících čekajících na metro,
- CLV nad eskalátory v blízkosti
bankomatů, trafik či vstupů do OC,
- CLV v koridorech nejvytíženějších
přestupních stanic,
- CLV u vstupů do metra, často
u autobusových zastávek, viditelné
i pro pěší a kolem projíždějící auta.

PRONÁJEM:
jednotlivě
OBDOBÍ PRONÁJMU:
14denní perioda
(1. – 15. den,
16. – 30. den v měsíci

DIGITÁLNÍ
CLV METRO

SPECIFIKACE
Formát: 9:16

Základní informace
- 32 digitálních CLV s 4K UHD,
- Pokrytí 21 nejvytíženějších stanic,
centra Prahy a stanic v blízkosti OC,
- Délka potu 10 vteřin,
- Základní frekvence opakování 1krát
za minutu.

PRONÁJEM:
jednotlivě

OBDOBÍ PRONÁJMU:
14denní perioda
(1. – 15. den,
16. – 30. den v měsíci

VOZY METRA
(rámečky a fólie)
SPECIFIKACE
Formát: 35 x 30, 49 x 49 сm,
78 x 19, 106 x 19 сm
Základní informace
Rámečky a fólie 35 x 30, 49 x 49 cm jsou
umístěny přímo v zorném poli cestujících.
Nabízejí ideální prostor pro brandové
či produktové kampaně.
Rámečky 78 x 19, 106 x 19 cm jsou
umístěny nad sedadly ve vozech metra.
Velmi levné a účinné řešení vaší
komunikace.

PRONÁJEM:
síťový prodej – od 48 ks.
OBDOBÍ PRONÁJMU:
od 14 dní.

PROSTORY
METRA
SPECIFIKACE
Formát: rámečky 70 x 100, 56 x 80 cm
a balustrády polep eskalátorů
Základní informace
Síť rámečků podél eskalátorů. Rámečky
u eskalátorů jsou jediným reklamním
formátem v metru, kolem kterého musí
projít každý cestující.
Polep pásů oddělující jednotlivé
eskalátory vedoucí z nástupišť
do vestibulů nebo z přestupních
koridorů na nástupiště.

PRONÁJEM:
balustrády – po sektorech,
rámečky – síť od 50 ks.
OBDOBÍ PRONÁJMU:
od 14 dní

POLEP
PŘESTUPNÍCH TUNELŮ
METRA
SPECIFIKACE
Formát: celý tunel
Základní informace
Polep stěn přestupních tunelů
nejvytíženějších stanic metra Můstek,
Muzeum, Florenc.
Obrovský prostor pro masivní
komunikaci více produktů, nových
kolekcí apod.

PRONÁJEM:
Polep stěn tunelu
(polep podlah nebo stropů
není možný)
OBDOBÍ PRONÁJMU:
od 14 dní

VLAKY
A NÁDRAŽÍ
SPECIFIKACE
Formát: variapostery 252 х 119 cm, rámečky 49 х 49 cm,
polep stolků v příměstské dopravě
Základní informace
Variaposter přináší mimořádně účinnou
kombinaci středního formátu 252 x 119
cm (3 x A0) a umístění ve výši očí.
Variapostery jsou umístěné na
nejfrekventovanějších místech nádraží,
často ve spojení s moderními lavičkami
pro pohodlnější čekání.

PRONÁJEM:
na poptávku
OBDOBÍ PRONÁJMU:
od 14 dní

DIGITÁLNÍ CLV
V OBCHODNÍCH CENTRECH

DELUXE
DIGITAL
NETWORK
Praha
SPECIFIKACE
Formát: 9:16

Základní informace
Exklusivní síť LCD obrazovek na 10 top
lokacích v centru Prahy v Ultra HD.

Délka spotu: 10 sekund
Frekvence opakování: 60 sekund
Vysílaní 24/7

PRONÁJEM:
síť
OBDOBÍ PRONÁJMU:
od 14 dní

LED
OBRAZOVKY
Česko
SPECIFIKACE
Formát: 16:9

Základní informace
- Rychlá výměna obsahu (za jednu cenu
promo více produktů),
- Osvětlení a vysoká vzdálenost
viditelnosti,
- Vysoká kvalita a atraktivita obrazu,
- Dynamická cena / efektivita

PRONÁJEM:
jednotlivě
OBDOBÍ PRONÁJMU:
od 14 dní

