SHOWCAR – REKLAMA V POHYBU

SHOWCAR – REKLAMA V POHYBU
Už někdy přijelo kino za Vámi…?

Představujeme vám nový styl reklamního sdělení,
zcela nový prvek na trhu v oblasti reklamy.
Pokud se chce vaše firma zviditelnit naprosto originálním a sofistikovaným
způsobem, oslovte nás.

ShowCar je spojením nejlepšího obrazu v oblasti LED technologie (BARCO) a nejlepšího zvuku
(BOSE). Je to navíc jeden z hrstky reklamních nosičů, který za klientem přijede přímo na ulici, najde
si toho správného a doslova ho praští do očí i uší reklamním sdělením. Kombinace zásahu dvou
lidských vjemů v takové intenzitě a mobility showcaru je jednoduše nenapodobitelná. Dopoledne
může stát před školou či projíždět sídlištěm, odpoledne brouzdat ulicemi centra města a večer
zastavit před vstupem do hokejového či fotbalového stánku. Zkrátka jak si budete přát.
Technicky je ShowCar automobil Volkswagen Crafter, ktery má místo bočních ploch obří LEDkové
obrazovky.
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• zakrytý stromy
• lehce přehlédnutelný
• přidělaný na jednom místě
• poškozený větrem ani deštěm
• obyčejný billboard
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neomezená síla zásahu

jsem mezi lidmi
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MOŽNOSTI VYUŽITÍ:
Pro společnost z jakékoliv oblasti působení, která se chce od ostatních lišit formou propagace.
Jako šitý je náš ShowCar pro kina, ale i show TV či rádií.
Je také možné doplňovat jím eventy různého druhu.

Kultura:
• Koncerty, hudební či filmové festivaly.
• Jakékoliv eventy v multifunkčních arénách či areálech výstavišť.
• Show rádií, TV či velkých společností.

Sport:
• Dojezdy jakýchkoliv závodů – klasické lyžování, cyklistika, běh, dostihy, kanoistika.
• V pauzách mezi jízdami oválových sportů jako plochá dráha, dostihy, atletika, dráhová cyklistika.
• Prostory v cíli závodů sjezdového lyžování či snowboardingu.

Řekněte, kde vás najdeme a my vám našeho fešáka přivezeme ukázat.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
• rozměr digitální stěny: 4,05 x 1,8 m (7,3 m2)

2x ledková obrazovka

• rozměr statických bočních bannerů: 4,2 x 0,6 m (2,5 m2)
• rozměr statického zadního banneru: 1,6 x 2,2 m (3,5 m2)
3x statický banner
• rozlíšení digitální stěny: 176 x 396 px (18:9)

2x reproduktory

• možnost celopolepu auta
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Plocha LED panelů
1,6 m x 2,2 m

celkem (14,6 m2)
Plocha statické reklamní plochy
celkem (9 m2)
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systém ledkových panelů

reproduktory BOSE
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CENÍK

KONTAKT

ShowCar VIDEO
cena denní nájem 9 hodin provozu

29.900,- Kč

cena denní nájem 12 hodin provozu

34.900,- Kč

Poster Media Network, s.r.o.
Křemencova 178/10,
Praha 1, 110 00
Tel: 210 210 310
Fax: 210 210 300

Uvedené ceny jsou vychozí, bez odpočtu agenturních slev a provizí.
info@pmn.cz

ShowCar STATIC
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Jednorázová cena výroby 2 x statický banner
boční demontovatelný 60cm x 422 cm

na dotaz

Jednorázová cena výroby 1 x statický banner
zadní demontovatelný 161cm x 220 cm

na dotaz

Cena 1 x instalace a 1 x deinstalace dvou kusů banner

na dotaz
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