www.REKLAMNIPLOCHA.cz
e-obchod nejen reklamních ploch
MALOVANÁ PATICE STOŽÁRŮ PRAŽSKÉHO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Tato reklamní plocha, umístěná na paticích /spodní litinový kryt/ stožáru Pražského veřejného osvětlení, nabízí
nevšední alternativu prezentace Vaší společnosti. Díky netradičnímu zpracování je lépe vnímána potenciálním
zákazníkem. Životnost podporuje kvalitní zpracování a pravidelná údržba spočívající v omývání a případným
záručním servisem, který je zahrnut do ceny pronájmu! Patici lze objednat v oboustranné a jednostranné verzi.

proč vybrat právě tuto plochu?
•
•
•
•
•
•

jedna z nejlevnějších reklamních ploch
kvalitní zpracování
přímo v zorném poli chodců a řidičů - zákazníci k Vám trefí a nezabloudí ke konkurenci
netradiční provedení navigační či image reklamy - reklamní plocha je lépe registrovatelná
100% servis !!! – případná poškození /grafity, škrábance,…/ odstraníme na naše náklady +
v pravidelných cyklech omýváno od prachu /vše předplaceno v ceně pronájmu/
účast při přeměně Prahy v čistší a hezčí město

kde tuto plochu nabízíte?
Téměř kteroukoliv lampu Pražského veřejného osvětlení může zdobit Vaše reklama!

kolik nás to bude stát? /ceník pro rozsah 1 až 50 ks/
pronájem:
oboustranné patice na území Prahy 1 a 2
oboustranné patice na území Prahy 3 a více

1.100,- až 1.400,- Kč/měs.
1.000,- až 1.200,- Kč/měs.

jednostranné patice na území Prahy

700,- až 900,- Kč/měs.

výroba:
oboustranné patice
jednostranné patice
/cena výroby dvou a více kusů k jednání/

5.300,- Kč
3.300,- Kč

ceny uvedeny bez sazby DPH, veškeré změny vyhrazeny

dáte nám slevu?
množstevní slevy:
50-99 ks
100 a více

8% z ceny nájmu
16% z ceny nájmu

platební slevy:
roční platby

3% z ceny nájmu

agenturní sleva:

ano

individuální slevy:

již od dvou kusů a více na výrobě i pronájmu

na co nezapomenout?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

v ceně výroby je zahrnuto: grafický návrh, nástřik patice, instalace grafiky, montáž a demontáž
reklama nesmí výrazně ovlivňovat pozornost řidičů, reklama nesmí být zaměnitelná s dopravním značením
a na reklamě nesmí být použito reflexních folií
termín realizace: cca 15 pracovních dní /při velmi špatných klimatických podmínkách nelze reklamu instalovat/
předem fakturováno - záloha na výrobu /4000,- oboustranná, 2000,- jednostranná/ doplatek výroby po instalaci
čtvrtletně fakturováno - pronájem
minimální objednávka – jedna oboustranná patice
u velmi složitých grafik může cena výroby narůstat
změna grafiky a místa umístění je možné /změna umístění 1.200,- Kč/ /změna grafiky 200 – 1.000,- Kč/
rozměr /široké x vysoké/: cca 750 x 1200mm

Jak postupovat při objednávce?
Každý stožár veřejného osvětlení je označen šestičíslím, které naleznete na plechovém štítku 10cm až 50cm nad
paticí na stožáru směrem do silnice. Toto číslo zašlete s objednávkou na e-mail info@reklamniplocha.cz. Maximálně
do šesti pracovních dní obdržíte informaci zda na Vámi vybraný stožár lze reklamu umístit. Stožár si můžete na
jeden měsíc rezervovat. O dalším postupu /smlouva, grafika, …/ Vás bude informovat náš obchodní zástupce.
Postup velmi urychlíte, když s číslem stožáru zašlete i jeho fotografii.

KONTAKT
sídlo firmy & fakturační a poštovní adresa
Lukáš Malý – www.reklamniplocha.cz
Tálínská 1045/55, Praha 9 - Kyje, 198 00, Czech Republic
IČO:
DIČ:
peněžní ústav:
číslo účtu:
zapsán
ev.č.:

70 55 86 63
CZ 78 12 31 00 22
ČSOB
174 058 827 / 0300
ÚMČ Praha 14 dne 28.3.2001
310 015-208 006-00

kontakt
e-mail:
infotel.:
http:

info@reklamniplocha.cz

+420 603 521 288
www.reklamniplocha.cz

adresa provozovny Praha
Lukáš Malý - www.reklamniplocha.cz
Travná 1024, Praha 9, 198 00, Czech Republic
(tuto adresu nepoužívat jako adresu poštovní a
fakturační – k těmto účelům slouží adresa sídla firmy)
tel.:
Pondělí – Pátek

+420 281 930 897
10:00 – 18:00

jak k nám pomocí MHD: zast. autobusu: SÍDLIŠTĚ JAHODNICE, linky: 109, 110, 168, 208, 503

O NÁS
Jsme reklamní agentura působící na trhu od roku 2001. Nabízíme výrobu a pronájem reklamních ploch všech
formátů pod jednou střechou. Nabízíme Vám zajištění kompletní realizace projektu pro velké společnosti i drobné
živnostníky. Při využití našich služeb získáte kompletní servis za seriozní ceny.
Od roku 2001 zajišťujeme jako přímý výrobci pronájem, výrobu a servis reklamních ploch na Pražských paticích
stožárů veřejného osvětlení.
Těším se na vzájemnou spolupráci a věřím, že naše reklamní plochy přivedou mnoho spokojených zákazníků ke
dveřím Vaší společnosti.
Lukáš Malý
majitel společnosti

