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Rešpektovaný
a akceptovaný outdoor

U

ž roky sa špekuluje o tom, že OOH je mŕtve. Aj napriek
tomu je tu s nami. Bilbordy, bigbordy, polepy autobusov, stien či zastávok patria medzi obľúbené mediatypy.
A sekunduje im ich digitálna podoba, ktorá s nástupom
nových technológií stúpa na obľúbenosti.
Ako ju využiť čo najlepšie, ako cieliť na zákazníka a čo najefektívnejšie doručovať kampane zadávateľov? A akú by mala mať
podobu, aby sme o nej prestali hovoriť ako o vizuálnom smogu?
Presne na tieto otázky sa pokúša odpovedať príloha Stratégií
Indoor/outdoor, ktorú práve držíte v ruke.
Najväčší hráči hovoria o trendoch a budúcnosti a zástupcovia
mediálnych agentúr o efektivite a ideálnom nasadení týchto
špecifických reklamných nosičov.
Isté však je, že množstvo vonkajších reklám vôbec neplní svoj
účel a bolo by namieste, keby sa agentúry aj samotní zadávatelia zamysleli nad tým, či nie je najvyšší čas pouvažovať nad
inými miestami, kde by lepšie zapadli a aj zasiahli svoj cieľ.
Outdoor is not dead, len sa zásadne mení. Môžeme len špekulovať, akú podobu bude mať stále sa rozširujúca a zlepšujúca

digitalizácia, ktorá prináša nové a nové formáty a aj nové
merania. Na tie mediálky aj klienti čakajú ako na spasenie. Z ich
vyjadrení sa zdá, že na kvalitné spôsoby merania klasického
outdooru už zanevreli.
Z nedávneho prieskumu renomovanej agentúry Go4inside
vyplynulo, že existujú dva typy reklám, ktoré verejnosť považuje za najviac akceptované. Jednou z nich je práve vonkajšia
reklama – citylighty a bilbordy. Akceptuje ju viac ako 60 percent
populácie a zásadne odmietavý postoj k nej vyjadrila len šestina obyvateľstva. Podobne je široko akceptovaná aj reklama
v printových médiách. Čo je za tým? Ako spoločný menovateľ
reklamy v OOH a v printe sa javí minimum času a pozornosti,
ktoré stačia na ich konzumáciu. No a obidve sa dajú veľmi rýchlo preskočiť – stačí iba otočiť hlavu alebo prevrátiť stranu.
Pred kreatívcami teda stojí veľká úloha: robiť obidva typy reklamy pútavo. To, že sa to dá, ukazujú aj svetové súťaže kreativity
– inšpirácie vám prinášame na nasledujúcich stránkach.
Príjemné čítanie.

Lucia Ležovičová
šéfredaktorka Stratégií

roZhoVor

Kto je Ivan Peller
V roku 1993 založil spolu s Ladislavom
Strašilom firmu Nubium, ktorá dodnes
patrí medzi popredné spoločnosti na
trhu vonkajšej reklamy. V roku 1994 stál
pri založení Asociácie vonkajšej reklamy,
od roku 2008 je jej prezidentom.

Bude
z outdooru

nový online?
Vonkajšia reklama patrí
k najstarším mediálnym
hráčom. V súčasnosti si
však musí svoje postavenie obhájiť. Podľa Ivana
Pellera, prezidenta Asociácie vonkajšej reklamy,
však začínajú informačne
unavení konzumenti túžiť
po jednoduchých a jasných posolstvách. A to je
úloha aj outdooru.

Ako ovplyvnila pandémia vonkajšiu reklamu?
Samotný covid principiálne nepovažujem
za najhorší faktor poškodzujúci ekonomiku.
Najväčším problémom, ktorí sme pociťovali,
bol chaos a neodbornosť pri riadení krajiny
aj celej Európy. Ľudia a firmy v každej krízovej
situácii potrebujú zásadnú vec – jasné pravidlá
a zreteľne stanovené podmienky fungovania
spoločnosti. Tým, že vznikol chaos, firmy nevedeli, či budú otvorené a čo bude ďalej. Všetci
sme tak zvláštne zastali a čakali, ako sa bude
situácia vyvíjať.

Kedy sa vám podarilo stabilizovať?
A podarilo sa?
Medzi jednotlivými vlnami pandémie sme sa
vždy trochu nadýchli. V máji 2021 sme sa začali
vracať rýchlejšie do života a až tak začiatkom
roka 2022 stabilizovať. Avšak po novom roku
nás zasiahol vojnový konflikt na Ukrajine. Takže
som naozaj zvedavý, čo nám prinesie rok 2023.

Začínate sa pripravovať na možnú ekonomickú
recesiu?
V prvom rade musíme vidieť a vedieť, ako sa
nastavia pravidlá. Nezostáva nám nič iné, než
len počkať a operatívne sa prispôsobiť.

A ako na tom dnes je vonkajšia reklama?
Postrehli ste nejaké zmeny vo vnímaní outdooru v postcovidovej spoločnosti?
Pravdepodobne to nie je dôsledok covidu,
ale mám pocit celkovej presýtenosti spoločnosti množstvom jalových informácií, z čoho
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pramení informačná únava. Tá prirodzene vytvára potrebu využitia jednoduchého a jasného
informačného posolstva. A to je presne úloha
outdooru.

Takže začína vzrastať dopyt po vonkajšej
reklame?
Už pred desiatimi rokmi som vyjadril názor o neschopnosti spoločnosti stráviť také množstvo
informácií, aké sa snažíme konzumovať – hlavne
vo virtuálnej pseudorealite. Začínam teda pozorovať, že sa začal prejavovať prirodzený záujem
o jasné a presné informačné posolstvo.

Sila tohto komunikačného kanála podľa vás
spočíva v jeho jednoduchosti?
Význam outdooru je v jeho schopnosti podať
jasné informačné posolstvo. A teda formulovať prostú, ale výraznú informáciu. Bilbord
zároveň otvára dvere pre ďalšiu komunikáciu. Nasmeruje človeka buď na koncového
používateľa, do predajne, alebo ho veľakrát
posunie na internet. Dnes je to prirodzené, ľudia
si chcú zistiť viac informácií. Vonkajšia reklama
sprostredkuje kontakt. A tým, že je koncipovaná
jasne, jednoducho a čisto, človeka nepopletie.

Vonkajšia reklama patrí k mediálnym stáliciam.
Ako sa od 90. rokov posunula jej podoba u nás?
Všetko v živote má svoj vývoj. Začínalo sa s bilbordom a so citylightom. Potom prišli väčšie plochy
ako bigbordy alebo megabordy, LED obrazovky.
Čas a skúsenosti ukázali, že každý jeden typ dnes
ponúkaných outodoorových nosičov má svoj

Martina Nevolná

význam. Samozrejme, treba ich správne namixovať z hľadiska potrieb klienta a jeho produktu.

technológia predbehla schopnosť vtedajšieho
trhu využiť túto technologickú novinku.

A nehýbe sa trend aj k dynamike alebo výraznej
vizuálnej pútavosti?

Kto by mal byť v mediálnom prostredí inovátorský regulátor?

Najdôležitejšie je, aby bola plocha kvalitne
postavená a na dobrom mieste. Trh a dopyt
samotné zabezpečujú rozvoj.

Osobne si myslím, že trh, ktorý je formovaný
dopytom a ponukou, je hlavným regulátorom.
Je pravda, že dnes sa mnohokrát do pozície
regulátora stavajú ľudia bez elementárnej
znalosti podnikania a trhu, čo vedie k samým
negatívam. V každom prípade, buď sa poskytovatelia plôch v rámci obchodnej stratégie
rozhodnú, že prídu s novým technologickým
alebo formátovým typom, a začnú ho ponúkať
klientom, alebo reagujú na odôvodnenú potrebu a požiadavku klientov.

Čo tým myslíte?
To znamená, že každý súčasný typ outdooru
má svoje miesto. Nemôže všetko svietiť, točiť
sa, blikať. Dôležitá je ich správna kombinácia.
Do všetkého musíme dať zdravý rozum vrátane
integrovania nových trendov do súčasného
portfólia. A taktiež musíme nechať fungovať trh
a aktuálnu situáciu.

Čo je teda pre progresívny vývoj OOH dôležité?
Dôležité je, aby boli univerzálne rozmery. Keď
bilbord, bigbord, tak aby boli unifikované. Mať
tri-štyri formáty a z toho skladať veľké kampane.

Keď však budeme plochy unifikovať, nepripravíme
kreatívu o unikátnosť?
Unifikácia rozmeru nemá nič spoločné s kreativitou – práve naopak, dáva klientovi možnosť
pohodlne zložiť kampaň z ponuky viacerých
outdoorových spoločností. Samotná kreativita
je vecou grafického spracovania a to nie je úloha
outdoorových spoločností, ale kreatívcov.

Odhliadnuc od rozmerového aspektu, vo svete
sa začínajú do vonkajšej reklamy čoraz viac
preklápať aj nové technológie. Vznikajú 3D
plochy, anamorfné riešenia a podobne. Dostáva
sa takýto technologický boom aj na Slovensko?
Aplikácia nových technológií je podriadená ich
reálnej potrebe, ako aj schopnosti trhu a klientov
využívať ich na svoje potreby reálne a nielen
ako dočasný módny výstrelok. A, samozrejme,
cenovo akceptovať. Nie každá nová technológia
automaticky znamená reálny technologický
vývoj.

Takže technologické trendy áno, ale s mierou?
Ja som veľký fanúšik technológií, avšak treba si
uvedomiť, že technológia má slúžiť nám, a nie
my jej. Niekedy mám pocit, že dopyt po určitých
technologických novinkách nie je odozvou
na požiadavky trhu, ale odpoveďou na témy
diskusných fór. Integrácia trendov by mala mať
postupný a prirodzený vývoj. Poučme sa z príkladu prvého bankomatu. Viete, kedy bol prvýkrát
použitý?

To skutočne neviem.
Myslím si, že v roku 1914 v New Yorku. Vtedy
to bol absolútny prepadák a dnes je neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Tu vidíme, ako

„Mám pocit
celkovej presýtenosti spoločnosti
množstvom jalových informácií,
z čoho pramení
informačná únava. Tá prirodzene
vytvára potrebu
využitia jednoduchého a jasného
informačného
posolstva.“
Myslíte si, že dnes je vhodný čas na technologické experimenty?
V súčasnosti bude každý podnikateľský subjekt
rád, ak sa zachovajú štandardné obchodné
princípy. Z pozície podnikateľského subjektu
som rád, že sa po dvoch rokoch klienti vracajú
ku komunikácii a spoločnosť k bežnému životu.
Súčasná situácia vo svete nás nástojčivo núti
používať princíp „ZR“, teda princíp zdravého
rozumu a vecný nadhľad, ktorý sa v posledných
obdobiach z mnohých príčin úplne vytratil.

Ako reagujete na kritiku verejnosti na rozptyľovanie pozornosti šoférov v blízkosti
cestných komunikácií?
Hlavným problémom nášho odvetvia
sú čierne stavby a neodborná snaha

o pseudoreguláciu nášho trhu. AVR (Asociácia
vonkajšej reklamy) vznikla v roku 1995 ako
združenie firiem, ktoré háji legálny rámec
nášho podnikania. Jedna z hlavných tém,
ktorú neustále riešime, je problematika
čiernych stavieb. My sami máme zo zákona právomoc odstraňovať čierne stavby
a snažíme sa trh upratať – do dnešného dňa
AVR odstránila na vlastné náklady už vyše
tisíc nelegálnych reklamných stavieb. Do
toho nám, nanešťastie, veľakrát neodborne
vstupujú ďalšie subjekty, ktoré z toho robia
umelo politicko-spoločenskú tému, prekrývajúcu odbornosť. A tá je vždy nevyhnutná na
riešenie problémov.

Takže táto téma je podľa vás zbytočne
spoločnosťou nafúknutá?
Nie spoločnosťou, ale pseudoodborníkmi.
Pokiaľ sa dodržiavajú zákony, outdoorové
zariadenia sú v dostatočnej vzdialenosti
a rozostupoch, nevidím problém. Zásadný
problém sú čierne stavby, tie zákon porušujú, zasycujú priestor a vytvárajú negatívne
povedomie o outdoore.

Zaoberáte sa v AVR aj problematikou merateľnosti efektivity outdooru?
Efektivita vonkajšej reklamy je ťažko merateľná, je skôr empirická. My sme to v AVR riešili
už mnohokrát. Jestvuje niekoľko spôsobov, ako sa dá efektivita outdooru merať.
Problém však je, že outdoor je živý organizmus. A vzhľadom na čierne reklamné stavby
nemáme stabilné rozloženie nášho produktu
a čísla môžu byť skreslené.

Aké metodiky ste skúšali?
Pre jedno z prvých meraní sme sa rozhodli
zhruba v roku 2006 a malo skúmať reakciu
ľudí – pozitívnu či negatívnu. Pôvodne sme
chceli zverejniť len nejaký generický „emočný“ vizuál. Avšak naskytla sa nám príležitosť
byť pri zavádzaní značky Dobrý anjel –
nadácie, ktorá cielene pomáha. No a my sme
na krásny projekt Dobrého anjela pristúpili.
Veľká a na tú dobu výnimočne dobre vyskladaná a zrealizovaná kampaň pri zavádzaní
značky prebiehala výhradne v outdoore.
Výsledky merania uvedenej kampane ukázali,
že zásah bol mimoriadne efektívny. Ale to
bol iba jeden komunikačný kanál. V prípade
pestrého mediálneho koláča sú už merania
výrazne zložitejšie.

Ako sa bude v budúcnosti formovať svet
vonkajšej reklamy?
Outdoor určite bude. Určite sa niečo zmení,
možno pribudnú nové materiály, technológie,
veď to je prirodzený vývoj.
www.strategie.sk | OUT & IN DOOR

5

ANKETA

Ekonomická recesia
Ako sa aktuálne správajú zadávatelia reklamy?
Postihlo vás krátenie budgetov v dôsledku inflácie?

Miloš Karpáti
riaditeľ
J.C. DECAUX SLOVAKIA a ISPA

Zatiaľ nie. Uvidíme, čo sa udeje v nasledujúcich mesiacoch. Vývoj našich tržieb v tomto
roku je lepší ako minulý rok. Je to spôsobené tým, že nebolo toľko obmedzení spojených s koronavírusom a takisto kampane
pred komunálnymi a župnými voľbami mali
pozitívny vplyv.

Situácia s budgetmi v tomto roku zaznamenáva opäť stúpajúcu tendenciu. Roky
covidu, keď prevládal najmä online priestor,
vystriedalo obdobie, počas ktorého klienti
opäť využívajú OOH, pretože je neoddeliteľnou súčasťou dobre nastaveného media
mixu.

Tomáš Tiefenbach
CEO
Lurity SK
Na trhu vládne neistota, to
je zjavné. Avšak zároveň by
som povedal, že po šialených
covidových rokoch to nie je
žiadna zmena. Možno iba
s tým rozdielom, že táto recesia zasiahne všetky formy
reklamy, nielen OOH, ako to
bolo počas lockdownov.

Obnovenie komunikácie sa,
samozrejme, prejavuje aj v záujme
o mediálny priestor v outdoore.

Soňa Válek Hollá
zástupkyňa riaditeľa pre obchod
BigMedia

Ivan Peller
riaditeľ
Nubium
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Posledné dva roky priniesli udalosti, ktoré postihli celú spoločnosť aj
podnikateľský sektor. A aj našu firmu.
Dôležitou skutočnosťou však je návrat
ku komunikácii, bez ktorej si náš život
a fungovanie ekonomiky nevieme
predstaviť. Obnovenie komunikácie
sa, samozrejme, prejavuje aj v záujme
o mediálny priestor v outdoore. Od nás
si to vyžaduje optimalizáciu, teda skvalitňovanie siete nosičov, ktoré prebieha
počas celej existencie našej firmy.
Bez toho to nejde – ide o štandardné
správanie podnikateľského subjektu
smerom k svojim klientom.

Róbert Lenárt
obchodný riaditeľ
euroAWK
Do dnešného dňa je vývoj výdavkov pozitívny. Podľa
aktuálnych informácií sa ekonomická recesia očakáva, ale až posledné dva mesiace tohto roka nám
ukážu, kedy a ako sa reálne prejaví v správaní našich
klientov.

ANKETA

Trendy v OOH a DOOH
Aké vládnu trhu s vonkajšou a vnútornou reklamou? Čaká nás transformácia
na DOOH? Prežijú vôbec klasické bilbordy alebo ich nahradí digitál?
Trendy v OOH sú rozmanité. Každý klient
a kampaň má z hľadiska trendov svoj osobitý charakter. Vždy sa snažíme zrealizovať
kampaň tak, aby bol klient maximálne
spokojný. V súčasnosti sa čoraz častejšie
využívajú aj neštandardné formáty 2D a 3D
nadstavieb s možnosťami využitia rôzneho
osvetlenia a materiálov. Nezaznamenávame
od klientov extrémnu potrebu transformácie
Soňa Válek Hollá
na DOOH. Samozrejme, nespochybňujeme
zástupkyňa riaditeľa pre obchod to, že napredovanie digitálu je dôležité a má
BigMedia
aj svoje výhody, no v neposlednom rade je aj
veľmi finančne náročné. OOH nosiče sú stále
žiadané a klienti sa k nim opätovne vracajú,
takže éra klasických nosičov určite ešte nie
je na ústupe.

Miloš Karpáti
riaditeľ
J.C. DECAUX SLOVAKIA a ISPA
Oproti minulosti neevidujeme žiadne nové trendy. Naša
spoločnosť na Slovensku
neprevádzkuje žiadne digitálne nosiče. Podiel digitálu
bude v budúcnosti stúpať,
vidíme to na príklade našich
sesterských spoločností po
celom svete.

Róbert Lenár
obchodný riaditeľ
euroAWK

Tomáš Tiefenbach
CEO
Lurity SK
Klasické papierové bilbordy postupne pôjdu do
ústrania. To je proste fakt a jedinou otázkou je, ako
rýchlo táto zmena prebehne. Je to spôsobené najmä
tlakom miest a obyvateľov na potláčanie vizuálneho
smogu. Objem reklamy však nebude klesať, ale práve
naopak – v dôsledku rastu ekonomiky bude narastať.
Ak by neprišlo k technologickému progresu, tieto
trhové mechanizmy by zapríčinili, že cena bilbordu
by bola enormná a menší inzerenti by boli nútení
prejsť na iné reklamné formáty. Jediné riešenie tejto
situácie je digitalizácia – nahradenie napr. 5 bilbordov
jedným LED bordom, na ktorom sa dokáže prezentovať 5, 10, ale pokojne aj 20 inzerentov.
Tento trend je dobre viditeľný v krajinách západnej
EÚ a USA, kde je digitalizácia rýchlejšia. Inzerenti
majú vďaka väčšej kúpnej sile obyvateľstva, ľudovo
povedené, viac peňazí, takže reklamy sú drahšie a digitálne technológie majú rádovo nižšiu návratnosť.
Digitalizácia nosičov pritom nie je iba o ekonomických faktoroch, ale aj o ich ďalších prínosoch – sú
ekologickejšie, pretože na reklamné kampane nie je
potrebné vyrúbať les ako pri papierových bilbordoch,
dokážu byť online 24/7 a obsah prispôsobovať publiku v reálnom čase.

OOH vnímam ako štandardný a zabehnutý nástroj
marketingovej komunikácie. V poslednom období
pretrváva trend redukcie počtu jednotlivých OOH
formátov. Keď napríklad v Bratislave porovnám
minulosť a súčasnosť, zmena je viditeľná. Klasické
billboardy tu od 90-tych rokov boli, sú a budú. Je to
štandardný a u klientov obľúbený formát. Predovšetkým vďaka širokému pokrytiu dokážu klientom
poskytnúť lokálny, regionálny ale aj celoslovensky
zásah. Takéto pokrytie pri DOOH nebude nikdy
možné dosiahnuť.

Ivan Peller
riaditeľ
Nubium

Každé médium reflektuje na požiadavky svojich klientov. Regulátorom
zavádzania nových technológií do
každej podnikateľskej oblasti je trh – vo
vzájomnom vzťahu dopyt – ponuka.
Toto isté sa deje aj v našej oblasti.
Osobne danú problematiku vnímam
ako správne nakombinovanie jednotlivých druhov nosičov v záujme klienta.
Myslím si, že ako v každej oblasti, aj tu
je nutná rôznorodosť, preto bude aj
v outdoore vedľa seba fungovať mix
rôznych typov nosičov – klasických aj
digitálnych.

www.strategie.sk | OUT & IN DOOR
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Mediálne agentúry:
Čaká nás nová éra outdooru
Vonkajšia aj vnútorná reklama je stále dôležitou súčasťou marketingového mixu, stále
čakáme na dôveryhodné meranie efektivity, hovoria mediálne agentúry. Zástupcom
troch agentúr sme položili položili štyri rovnaké otázky a prinášame ich odpovede.
1. Akú dôležitosť má z pohľadu mediálnej agentúry mediatyp OOH a DOOH?
2. Je vonkajšia a vnútorná reklama nevyhnutnou súčasťou mediamixu?
3. Ako presne dokážete odmerať efektivitu OOH a DOOH reklamy?
4. Ako ďaleko sme s personalizáciou, so zacielením na zákazníka?

Michal
Vážny

Zuzana
Jančošeková

Iveta
Chrenková

Wavemaker

dentsu

Starmedia

2. Časy, keď OOH bolo súčasťou každej
veľkej celonárodnej kampane, sú preč, aj
vďaka dvom rokom stráveným s covidom.
3. V minulosti boli pokusy merať konzumáciu klasickej outdoorovej reklamy,
avšak neúspech bol spôsobený spochybňovaním nameraných dát alebo neochotou zapojenia sa všetkých relevantných
subjektov do merania.
4. Klasické zacielenie vie veľmi dobre
osloviť špecifické cieľové skupiny. Pri
DOOH bude dôraz na prácu s dátami
vrátane tých z mobilných telefónov.
Pomôžu nám identifikovať miesta, časy,
formu a prepojenia s inými kanálmi
s cieľom efektívne osloviť potenciálnych
zákazníkov.
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1. Ako každé iné médium, v závislosti od
mediálneho cieľa klienta.
2. Opäť je to rozhodnutie v závislosti od
konkrétneho cieľa kampane, cieľovej
skupiny, najmä mediálneho rozpočtu, kreatívneho konceptu, timingu
kampane.
3. Pri OOH neexistuje kvantitatívne
meranie efektivity kampane, jedine
cez reálne splnenie obchodných cieľov
klienta v čase kampane, respektíve po
nej. Pri DOOH je to v závislosti od konkrétneho dodávateľa, akú formu dát vie
z nosičov poskytnúť. Novým trendom je
posun v rámci DOOH k programatickému nákupu, ktorý poskytne dostatočné
dáta na meranie efektivity.
4. Individuálna personalizácia nie je
úplne realizovateľná, ale v prípade užšie
zadefinovanej cieľovej skupiny a lokality
sa dajú vymyslieť formy, ako chytiť a zaujať aj cez štandardný OOH v kombinácii
s atypmi.

1. Reklama v outdoore výrazne prispieva
k zapamätateľnosti značky alebo hlavného posolstva kampane. Práve preto
zastáva druhú pozíciu v našom offlinovom mediamixe.
2. Nevyhnutnosť OOH vo zvolenej stratégii závisí od disponibilného rozpočtu,
cieľovej skupiny a aktuálnej pozície
značky v jej životnom cykle.
3. Na odhad zásahu využívame rôzne štatistiky väčších miest a frekventovaných
ťahov, ktoré monitorujú pohyb chodcov
a vozidiel. Párovanie týchto dát je však
časovo náročnejšie a je obmedzené
aktuálnosťou zverejnených prieskumov. Preto nám získané údaje slúžia
skôr ako obraz sily jednotlivých plôch.
Prednedávnom nám Median predstavil
novú formu merania pohybu v blízkosti
plôch na základe GPS, tak možno aspoň
trošku svitá na lepšie časy.
4. Digitálne plochy využívajú rôzne
technológie na rozpoznanie pohybu v ich
okolí, ale stále nie sú údaje z nich také
presné, aby bola možná dokonale cielená
komunikácia. Majú však veľkú výhodu
v reakcii na aktuálnosť.

MS208892/02

1. OOH zatiaľ jednoznačne dominuje.
DOOH je oblasť, ktorá sa iba rozbieha
a vznikajú pilotné projekty. Najviac
viditeľná je zatiaľ pri citylightoch, kde sú
rozbehnuté rôzne úrovne digitalizácie.
Pri DOOH bude dôležité využitie širokého
spektra rôznych zdrojov dát a zároveň
bude potrebné pracovať s nimi v rámci
platných GDPR pravidiel. Čaká nás nová
éra outdoorovej reklamy.

Lurity Intelligent Ad.
step ahead.
•
•
•
•
•
•

reklamná sieť stoviek multimediálnych indoor a outdoor digitálnych obrazoviek
na Slovensku, v ČR a Bosne a Hercegovine
v 50 TOP obchodných centrách
najmodernejšie digitálne obrazovky rôznych formátov na najfrekventovanejších miestach
pre medzinárodné značky, ale aj pre podporu konkrétnych prevádzok
v samoobslužnom softvéri plánujete rýchlo, efektívne a sami, vaša reklama môže
bežať už o 15 minút

Interaktívne aplikácie
a LIVE feed

Digitálne obrazovky
v obchodných
centrách

• interaktívne plochy v obchodných
centrách v ČR sa tešia veľkej obľube
návštevníkov i marketérov
• atraktívne prepojenie interakcie
s produktom a značkou (ovládanie
dotykom či pohybom)
• umožňujú okrem hry aj marketingové promotion vybraných produktov a zber dát
• v ponuke je 20 hotových aplikácií, ale
najmä riešenia na mieru
• LIVE feed je skvelý pre online / katalógové
ponuky: stávkové a cestovné kancelárie,
výpredaje apod.

• najnovšie digitálne obrazovky
s vysokým rozlíšením pre reálny obraz
vašej kampane
• 10 sekúnd statická reklama alebo ešte
atraktívnejšie video
• na najlukratívnejších miestach
v obchodných centrách SR, ČR a BiH
• možnosť striedania niekoľkých
podkladov v jednej kampani

LED boardy exteriérové,
interiérové
• 12 LED boardov na Slovensku,
4 LED boardy v Česku
• rozmery plôch do 5,1 x 8,1 metra
• možnosť striedania niekoľkých
podkladov v jednej kampani
• bezplatná online výmena podkladov
aj počas kampane

Digitálne obrazovky
na špeciﬁckých
miestach
• nemocnice a zdravotnícke zariadenia
• pošty
• aquaparky, ﬁtness centrá,
siete obchodov s potravinami,
elektroobchody, čerpacie stanice
• reklama na digitálnej projekcii

Lurity SK s.r.o, Staré Grunty 18, 841 04 Bratislava, Slovensko
www.lurity.com
portal.lurity.com

Softvér
• s naším plánovacím softvérom si
naplánujete a spustíte vašu kampaň
takmer okamžite
• portal.lurity.com na prípravu kampane
je užívateľsky jednoduchý a intuitívny,
s prehľadnými ﬁltrami
• prehľad o priebehu vašej kampane
máte kedykoľvek k dispozícii
• bezplatná
online výmena
podkladov
aj počas
kampane

INŠPIRÁCIE

inšpirácie zo sveta outdooru
Dokáže si vonkajšia reklama stále obhájiť miesto v rebríčku
najpríťažlivejších mediálnych formátov? Rozhodne áno – pretože
kde je nápad, tam je aj cesta. Vyberáme inšpiratívne ukážky
kampaní, v ktorých sa vďaka kreatívnej myšlienke darí naplno
využívať potenciál Out Of Home nosičov.
lepšie je s pepsi
Vedeli ste, že až 60 % ľudí preferuje ku konzumácii burgerov
Pepsi? A keďže vraj reťazce rýchleho občerstvenia podsúvajú zákazníkom primárne konkurenčnú značku, Pepsi sa
rozhodla zatlačiť na pílu. A oznámiť svetu, že je to: „Better
with Pepsi“. V spolupráci s origami umelcami poskladali
obaly najznámejších značiek burgerov tak, aby odhalili
„skryté“ logo Pepsi. Takže logo v logu? Áno! Kampaň spustili na Národný deň burgerov a popri tlačenej reklame boli
nosným kanálom práve vonkajšie nosiče. Umiestnené, ako
inak, vedľa prevádzok fastfoodových gigantov McDonald´s,
Burger King a Wendy´s. Ani tento nápad nezostal bez
povšimnutia poroty v Cannes a zlatej soške sa tešila pod
kampaňou podpísaná agentúra DDB USA.

TekuTý bilbord od AdidAsu
Globálne až tretina žien priznáva, že sa pri plávaní na verejnosti necíti komfortne.
V moslimských krajinách je toto číslo dokonca trojnásobne vyššie. Značka Adidas sa
rozhodla prelomiť túto bariéru a v kampani na novú exkluzívnu kolekciu športových
plaviek povzbudiť ženy všetkých tvarov, etník, vyznaní a schopností. Doterajších profesionálnych športovcov v rolách ambasádorov značky vymenila za bežné ženy z ulice.
Tie si mohli na pláži v Dubaji zaplávať v presklenej vodnej inštalácii pred očami davu
a pomôcť si tak navzájom zbaviť sa ostychu.

umenie krádeže od neTFlixu
Renesančné veľdielo Leonarda da Vinci s názvom Dáma s enigmou sa stalo ústredným
motívom teaserovej kampane Netflixu, ušitej na mieru agentúrou Gong. Obrovská plachta
zboku budovy Národného múzea v Poľsku, kde je obraz vystavený, by bol takmer dokonalou replikou. Nebyť drobnosti, že elegantnej panej na krku niečo chýbalo. Zvedavosť
verejnosti, kam šperk zmizol, ukojil odpoveďou jeden dodatočný bilbord. Vizuál s hlavnou
postavou seriálu LUPIN, uškŕňajúc sa so slovami „Merci madam“ na perlový náhrdelník
v ruke, okamžite obletel médiá. Druhá séria príbehu o zlodejovi so slabosťou na šperky sa
tak v nasledujúcich týždňoch stala najsledovanejším seriálom v Poľsku. Falzifikát v múzeu,
ktorý bol súčasťou kampaňovej krádeže, zase novou národnou atrakciou.

kFC vo FArbáCh ikeA
Marketéri na ostrove Mallorca sa snažili vyrovnať
s problémom, že i mesiace po otvorení novej prevádzky
zívali ich priestory prázdnotou. Ostrovania totiž len
s ťažkosťou identifikovali ich polohu. Na druhej strane,
každý vedel, kde je IKEA. Španielske KFC tak spresnilo
navigáciu, akurát tentoraz sa rozhodlo ísť k susedovi
o trošku bližšie. A sfúzovať svoje logo s ľahko rozpoznateľnou grafikou nábytkárskeho reťazca. Modro-žltý KFC
pútač so sloganom „Viete, kde nás nájdete“ okamžite
zožal úspech. Už po dvoch týždňoch evidovali v pobočke zvýšenie predajov o 23 percent.
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živé vlAsy vďAkA Apolosophy
Značka vlasovej kozmetiky Apolosophy umiestnila
do štokholmského metra kreatívne citylighty. Vďaka
ultra sonickému senzoru, reagujúcemu na prichádzajúce vlaky, sa pokojná hriva brunety zakaždým akoby
vetrom náhle rozvírila. Digitálne spracovanie doplnené
sloganom „Nechajte vaše vlasy ožiť“ spropagovalo
nové produkty tak, že nás vytvorený wau efekt môže
inšpirovať dodnes.

martina nevolná

Pohrebnícka covidová kamPaň

nebeské karaoke
Prime video spolu s agentúrou Ogilvy spustilo úvodnú
kampaň k filmu o speváčke Laure Pausini na oblohe.
Nad Rímom sa v deň launchu postupne rozpisovali slová filmového soundtracku, ktorý postupne rozospieval
ulice. Produkčný tím priznáva, že nebolo jednoduché
skoordinovať 500 strojov ovládaných na diaľku vo
výške 150 metrov s viditeľnosťou až do troch kilometrov. O to väčší úspech prvé nebeské karaoke zožalo.
Napríklad aj v podobe strieborného leva v Cannes.

Náročné technologické riešenia nie sú jedinou cestou k úspešnej vonkajšej reklame.
Dôkazom, že sa dá spraviť efektívne aj jeden nízkonákladový nosič, je napríklad (anti)
covidová kampaň v Severnej Karolíne. V čase, keď už štandardné výzvy nemotivovali
verejnosť k vakcinácii a jej účasť bola extrémne nízka, bolo potrebné zvoliť odvážnejší
prístup. A tak agentúra
BooneOakley vypustila do
ulíc v blízkosti štadióna
s masívnou fluktuáciou
ľudí jeden čierny kamión.
Veľký titulok NEDAJTE SA
OČKOVAŤ podpísaný pohrebnou službou nezostal
bez povšimnutia. Záujem
o očkovanie okamžite
vzrástol.

brazílsky utečenec Jatoba
Jatoba je strom, známy aj ako brazílska čerešňa.
Agentúra Africa Sao Paulo v kampani Utečenec Jatoba
postavila svoju kreatívu na tom, že svet má síce milión
utečencov, ale tento je unikátny. Brazílsky strom
skutočne nechali putovať krajinou a vďaka pripnutej
žiadosti o azyl šíril osvetu o masívnej likvidácii amazonského pralesa.

Štvrťhodinový bilbord
Reklamný vizuál piva Corona, s prostou etiketou umiestnenou na jednofarebnom
pozadí, by po väčšinu dňa príliš neohúril. V tomto prípade však obzvlášť platí, že na
dobré sa oplatí počkať. Slnečné predstavenie s Coronou v hlavnej úlohe vrcholilo na
brighstonskej pláži po pol siedmej hodine večer. Postupne dopadajúce lúče vytvárali
na dômyselne vyrezávanom nosiči tieň v tvare fľašky. Slogan „Vyrobené z prírody“
výstižne prezentoval víziu značky, veriacej, že tie najlepšie produkty pochádzajú
z prírodných výrobných procesov.

bihar, vyber si
zaJtraJŠok
Autori kampane umiestnili
do rieky v Bilbau masívnu
inštaláciu hlavy. Hlavy
dievčatka, ktorú viac či
menej obmývala prílivom
sa meniaca hladina.
Komunikačná správa
a jej realizácia šokovali
verejnosť a rozprúdili
požadovanú diskusiu. Za
pomoci tematického short
filmu s názvom Bihar sa
podarilo medializovať
myšlienku, že každý náš
počin rozhoduje o tom, či
sa potopíme alebo udržíme nad vodou.

Živé skriPty z filmového chicaga
Že kreatívcom občas chýba nápad na storytelling? Nič to, môžu
predsa nechať vytvoriť skript svoje publikum. Agentúra Ogilvy
vyvinula pre Medzinárodný filmový festival nosič, ktorý snímal
ľudí a ich reakciu na reklamu o festivale. A zároveň v reálnom
čase prepisoval na displej vtipný komentár ich správania. Tvorivý
tím pobavil ľudí na mieste a zároveň raz-dva získal množstvo
nápaditého obsahu. Jednotlivé príbehy následne poslúžili ako
pozvánka v stojanoch rozmiestnených po meste.
www.strategie.sk | OUT & IN DOOR
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EuroAWK
DENTLY
Objednávateľ: Panmedia Western
Klient: Dently
Kampaň: Image
Opis: Fasáda

TESCO

MS208906/01

Objednávateľ: Mindshare
Klient: Tesco International Clothing Brand F&F
Kampaň: Jeseň/Zima 2022
Popis: Branding prístrešku MHD

HORNBACH
MS208906/02

Objednávateľ: Unimedia
Klient: Hornbach
Kampaň: Launch novej predajne v Nitre
Opis: Branding prístrešku + 3D nadstavba
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VIZITKA
Názov spoločnosti: euroAWK, spol. s r. o.
Rok vzniku: 2001
Riaditeľ: Bärbel Nieten

Bigmedia
NADSTAVBA CAPAROL

NADSTAVBA MILKA

Zadávateľ: Caparol Slovakia s. r. o.
Reklamná/mediálna agentúra: Magnas Media, s. r. o.
Termín realizácie: máj 2022
Lokalizácia média: Bratislava – Račianska ulica
Stručný opis projektu: Caparol Clean Concept predstavuje
svoje komplexné riešenie pre čisté a zdravé fasády bez starosti
s dlhoročnou garanciou.

Zadávateľ: Mondelez Europe Services GmbH
Reklamná/mediálna agentúra: WAVEMAKER Slovakia,
s. r. o.
Termín realizácie: september 2022
Lokalizácia média: Bratislava – Einsteinova, Košice –
Južné nábrežie
Stručný opis projektu: Čokoláda Milka svojím redizajnom po 25 rokoch priblížila zákazníkom nový zaoblený
tvar a obal na vybraných bigboardových plochách
v Bratislave a v Košiciach.

NADSTAVBA HYUNDAI
Zadávateľ: Hyundai
Reklamná/mediálna agentúra: Unimedia, s. r. o.
Termín realizácie: február 2022
Lokalizácia média: Bratislava – obchvat
Stručný opis projektu: Progresívny dizajn a špičkové technológie nového vozidla Hyundai Tuscon zvýraznilo aj LED
podsvietenie na našich nadstavbách.

CELOPOLEP NIVY

MS208799/02

Zadávateľ: Stanica Nivy s. r. o.
Termín realizácie: 2022
Lokalizácia média: Bratislava
Stručný opis projektu: Branding električky a autobusu
Stanice Nivy s kampaňou „Toto sú Nivy“, kde nájdete
úplne všetko pod jednou strechou.
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VIZITKA
Názov spoločnosti: BigMedia, spol. s r. o.
Rok vzniku: 2008
Riaditeľ: János Gaál

prehľad plôch

Outdoor
BILLBOARD

BILLBOARD SCROLL

Počet: 5 271 kusov
Formát: 504 x 238 cm
Lokalizácia: celoslovenské
pokrytie
Minimálny čas prenájmu:
1 mesiac
Cena: 250 eur

Počet: 31
Formát: 504 x 238 cm
Lokalizácia: Bratislava
Minimálny čas prenájmu:
1 mesiac
Cena: 400 eur

BACKLIGHT/
EUROFORMÁT

CITYLIGHT

CITYLIGHT
SHOWCASE
Počet: 10
Formát: 118,5 x 175 cm
Lokalizácia: Bratislava
Minimálny čas prenájmu:
2 týždne
Cena: 900 eur

BIGBOARD
Počet: 493
Formát: 9,6 x 3,6 m
Lokalizácia: celoslovenské
pokrytie
Minimálny čas prenájmu:
1 mesiac
Cena: 2 000 eur

6x3
Počet: 30
Formát: 6 x 3 m
Lokalizácia: Bratislava
Minimálny čas prenájmu:
1 mesiac
Cena: 1 190 eur

BIGBOARD
BACKLIGHT
Počet: 25
Formát: 9,6 x 3,6 m
Lokalizácia: Bratislava
Minimálny čas prenájmu:
1 mesiac
Cena: 2 200 eur

PRISMA

DOUBLE BIGBOARD

Počet: 5
Formát: 9 x 6 m
Lokalizácia: Bratislava,
Banská Bystrica
Minimálny čas prenájmu:
1 mesiac
Cena: 2 000 eur

Počet: 61
Formát: 9,6 x 8,2 m
Lokalizácia: celoslovenské
pokrytie
Minimálny čas prenájmu:
1 mesiac
Cena: 3 950 eur

MS208799/02

Počet: 18
Formát: 504 x 238 cm
Lokalizácia: celoslovenské
pokrytie
Minimálny čas prenájmu:
1 mesiac
Cena: 1 000 eur

Počet: 3 310
Formát: 118,5 x 175 cm
Lokalizácia: celoslovenské
pokrytie
Minimálny čas prenájmu:
2 týždne
Cena: 150 eur

www.strategie.sk | OUT & IN DOOR
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prehľad plôch

Outdoor & indoor
30 x 10

FASÁDA

Počet: 6
Formát: 30 x 10 m
Lokalizácia: D1, BA – TT
Minimálny čas prenájmu:
6 mesiacov
Cena: 5 000 eur

Počet: 41
Formát: rôzny
Lokalizácia: celoslovenské
pokrytie
Minimálny čas prenájmu:
1 mesiac
Cena: rôzna

ZASTÁVKA

ZASTÁVKA MHD

Počet: 5
Formát: rôzny
Lokalizácia: BA AVION,
BA AUPARK, BB EUROPA SC,
KE CASSOVIA
Minimálny čas prenájmu:
1 mesiac
Cena: rôzna

Počet: 68
Lokalizácia: Bratislava,
Rovinka, Bánovce nad
Bebravou, Nové Zámky
Minimálny čas prenájmu:
2 týždne
Cena: rôzna

HYPERCUBE

VLAJKY

Formát: 2,5 x 6 m x 4 strany
Lokalizácia: celoslovenské
pokrytie
Minimálny čas prenájmu:
1 mesiac
Cena: rôzna

Počet: 67
Formát: rôzny
Lokalizácia: Bratislava
Minimálny čas prenájmu:
1 mesiac
Cena: 150 eur

NAVIGAČNÉ TABULE

INDOOR CITYLIGHT

Formát: 80 x 120 cm
Lokalizácia: celoslovenské
pokrytie
Minimálny čas prenájmu:
12 mesiacov
Cena: rôzna

Počet: 3 635
Formát: 118,5 x 175 cm
Lokalizácia: nákupné centrá
Minimálny čas prenájmu:
2 týždne
Cena: 150 eur

TRANSPORT
EXTERIÉR
CELOPLOŠNÁ

BUSBOARD VEĽKÝ

MS208799/02

REKLAMA
Formát: rôzny podľa druhu
vozidla
Lokalizácia: celoslovenské
pokrytie
Minimálny čas prenájmu:
3 mesiace
Cena: od 2 400 eur
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Formát: 50 x 328 cm
Lokalizácia: celoslovenské
pokrytie
Minimálny čas prenájmu:
1 mesiac
Cena: 500 eur

prehľad plôch

Transport exteriér/interiér
DVERE

OKENNÁ SAMOLEPKA

Formát: podľa typu vozidla
Lokalizácia: Bratislava
Minimálny čas prenájmu:
1 mesiac
Cena: 290 eur

Formát: 130 x 30 cm
Lokalizácia: celoslovenské
pokrytie
Minimálny čas prenájmu:
1 mesiac
Cena: 50 eur

PODOKENNÁ
SAMOLEPKA

SAMOLEPKA
NA ZADNOM SKLE

Formát: 220 x 60 cm
Lokalizácia: celoslovenské
pokrytie
Minimálny čas prenájmu:
1 mesiac
Cena: 100 eur

Formát: podľa typu vozidla
Lokalizácia: celoslovenské
pokrytie
Minimálny čas prenájmu:
1 mesiac
Cena: 100 eur

SHOWROOM

A4 PANEL

Formát: podľa typu vozidla
Lokalizácia: celoslovenské
pokrytie
Minimálny čas prenájmu:
1 mesiac
Cena: 1 500 eur

Formát: 21 x 29,7 cm
Lokalizácia: celoslovenské
pokrytie
Minimálny čas prenájmu:
2 týždne
Cena: 6 eur

A3 PANEL

OBOJSTRANNÝ
PLAGÁT A3/OKNO:
Formát: 42 x 29,7 cm
Lokalizácia: celoslovenské
pokrytie okrem MHD BA
Minimálny čas prenájmu:
2 týždne
Cena: 12 eur

PANEL INTERIÉR PÁS

VISAČKY

Formát: 130 x 30 cm
Lokalizácia: Bratislava
Minimálny čas prenájmu:
2 týždne
Cena: 19 eur

Formát: 9 x 20 cm
Lokalizácia: celoslovenské
pokrytie
Minimálny čas prenájmu:
1 deň
Cena: 0,30 eura
MS208799/02

Formát: 42 x 29,7 cm
Lokalizácia: celoslovenské
pokrytie
Minimálny čas prenájmu:
2 týždne
Cena: 8 eur

www.strategie.sk | OUT & IN DOOR
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Lurity
TIPSPORT
Zadávateľ: Tipsport SK, a. s.
Reklamná/mediálna agentúra: priamo
Termín realizácie: máj 2022
Lokalizácia média: Obchodné centrá SR
Stručný opis projektu: Promotion
produktu na tipovanie formou živého
obsahu, ktorý sa mení v reálnom v čase.
Message „tipnite si na zápas“ mala
pritiahnuť pozornosť na aktuálnu
ponuku a v danom čase platné stávkové
kurzy, ktoré sa menili podľa informácií
bežiacich na serveri klienta a priamo sa
preniesli na digitálne obrazovky.

RED BULL
MASTERCARD
Zadávateľ: MasterCard Europe SA
Reklamná/mediálna agentúra: Dentsu
Slovakia, s. r. o.
Termín realizácie: apríl – máj 2022
Lokalizácia média: Obchodné centrá SR
Stručný opis projektu: Promotion produktového benefitu karty: extra zľavy na
športové vybavenie s kartou MasterCard.

Zadávateľ: Red Bull Slovensko, s. r. o.
Reklamná/mediálna agentúra: PHD, s. r. o.
Termín realizácie: august 2022
Lokalizácia média: Obchodné centrá SR
Stručný opis projektu: Promotion produktu
a produkt sugar free: „z prezentácie rovno do
akcie“.

HORNBACH
– BAUMARKT SK SPOL. S R.O.
Zadávateľ: Baumarkt SK, spol. s r. o.
Reklamná/mediálna agentúra:
Unimedia, s. r. o.
Termín realizácie: apríl 2022
Lokalizácia média: Obchodné centrá SR
Stručný opis projektu: Image kampaň:
Vyraz do Hornbachu skôr než tvoja záhrada.

VIZITKA

MS208892/01

Názov spoločnosti: Lurity SK (od 2016 ako
Lurity, s. r. o., od marca 2021 spoločnosť
vystupuje ako Lurity SK, s. r. o., člen Lurity
Holding so sídlom v ČR)
Rok vzniku: 17. marca 2016
Meno riaditeľa: Ing. František Farenzena
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prehľad plôch

OutDOOR/iNDOOR

Počet: 234
Formát: od 55'' do 75''
Lokalizácia: SR, ČR, Bosna a Hercegovina (50 obchodných centier)
Minimálny čas prenájmu: 7 dní
Cena: pozri portal.lurity.com

Digitálne obrazovky na špecifických miestach
Opis: zdravotnícke zariadenia, pošty, akvaparky, fitnescentrá,
siete obchodov s potravinami, elektroobchody, čerpacie stanice,
reklama na digitálnej projekcii
Počet: 270
Formát: rôzne, podľa typu média, pozri portal.lurity.com
Lokalizácia: SR, ČR
Minimálny čas prenájmu: 7 dní
Cena: pozri portal.lurity.com

lED boardy – exteriérové, interiérové
Počet: 15
Formát: do 5,1 x 8,1 m
Lokalizácia: SR, ČR
Minimálny čas prenájmu: 7 dní
Cena: pozri portal.lurity.com

interaktívne obrazovky s možnosťou
aplikácií a liVE feed
Formát: od 55'' do 75''
Lokalizácia: ČR
Minimálny čas prenájmu: dohodou
Cena: pozri portal.lurity.com
MS208892/01

Digitálne obrazovky v obchodných centrách
– horizontálne, vertikálne

www.strategie.sk | OUT & IN DOOR
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Nubium
ZSE
Zadávateľ: ZSE Energia, a. s.
Mediálna agentúra: UNIMEDIA, s. r. o.
Termín realizácie: marec – júl 2021
Lokalizácia média: Bratislava
Stručný opis projektu: Produktová kampaň – klíma
a fotovolt/solar.

FOOD PANDA
Zadávateľ: Delivery Hero Slovakia, s. r. o.
Mediálna agentúra: Media and Digital Services, a. s.
Termín realizácie: november – december 2021
Lokalizácia média: krajské mestá SR
Stručný opis projektu: Propagácia novej donáškovej
služby v rámci krajských miest.

CUPRA
Zadávateľ: Porsche Slovakia-Seat
Mediálna agentúra: MEDIACOM Bratislava, s. r. o.
Termín realizácie: máj – október 2021
Lokalizácia média: Bratislava – Prístavný most
Stručný opis projektu: Predstavenie novej značky
Cupra Formentor.

ZALANDO
Zadávateľ: ZALANDO SE
Mediálna agentúra: Dentsu Slovakia, s. r. o.
Termín realizácie: júl, október 2021
Lokalizácia média: Bratislava
Stručný opis projektu: Outdoorové zviditeľnenie
online obchodu s módou.

VIZITKA
MS208905/02

Názov spoločnosti: NUBIUM, s. r. o.
Rok vzniku: 1993
Riaditeľ: Ing. Ivan Peller
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Billboard

Bigboard

Počet: 3 600 ks
Formát: 5,1 x 2,4 m
Lokalizácia: Slovenská republika
Minimálna dĺžka prenájmu: 1 mesiac
Cena: 245 eur

Počet: 114 ks
Formát: 9,6 x 3,6 m
Lokalizácia: Slovenská republika
Minimálna dĺžka prenájmu: 1 mesiac
Cena: 1 500 eur

Doublebigboard

Megaboard

Počet: 15 ks
Formát: 9,6 x 8,35 m, 9,6 x 8,2 m a iné
Lokalizácia: Slovenská republika
Minimálna dĺžka prenájmu: 1 mesiac
Cena: 3 000 eur

Počet: 8 ks
Formát: 16 x 9 m
Lokalizácia: Bratislava
Minimálna dĺžka prenájmu: 1 mesiac
Cena: 4 000 eur

Citylight

Stena

Počet: 20 ks
Formát: 1,91 x 1,35 m
Lokalizácia: Bratislava, Trnava
Minimálna dĺžka prenájmu: 2 týždne
Cena: 120 eur

Počet: 1 ks
Formát: 13,96 x 4,2 m
Lokalizácia: Bratislava
Minimálna dĺžka prenájmu: 1 mesiac
Cena: dohodou
www.strategie.sk | OUT & IN DOOR
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J. C. DECAUX
WOLT – ONLINE MARKET
Zadávateľ: Wolt
Reklamná/mediálna agentúra: Dentsu Aegis
Termín realizácie: 29. 3. – 30. 5. 2022
Lokalizácia média: Bratislava – Staromestská ul.
Stručný opis projektu: Citylight v prístrešku upravený
na vitrínu s produktami + 3D strešná nadstavba

KAUFLAND VIANOCE
Zadávateľ: Kaufland
Reklamná/mediálna agentúra: Unimedia
Termín realizácie: 14. 12. – 27. 12. 2021
Lokalizácia média: Bratislava – Nám. SNP,
Košice – Staničné nám.
Stručný opis projektu: Obrandovaný prístrešok s 3D
nadstavbou

TIC TAC
Zadávateľ: Ferrero
Reklamná/mediálna agentúra: Mindshare
Termín realizácie: 2. 8. – 29. 8. 2022
Lokalizácia média: Bratislava – Rázusovo nábr.,
Košice – Staničné nám.
Stručný opis projektu: Citylight v prístrešku upravený
na vitrínu s produktmi

PERNOD RICARD – JAMESON
GINGER & LIME
Zadávateľ: Pernod Ricard
Reklamná/mediálna agentúra: Mediacom
Termín realizácie: 31. 5. – 13. 6. 2022
Lokalizácia média: Bratislava – Staromestská ul.,
Košice – Staničné nám.
Stručný opis projektu: Obrandovaný prístrešok,
citylight upravený na vitrínu s produktmi

VIZITKA

MS208777/01

Názov spoločnosti: J.C. DECAUX SLOVAKIA
Rok vzniku: 1990
Meno riaditeľa: Miloš Karpáti
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OUTDOOR
CITYLIGHT
Počet: 1 790
Formát: 118,5 x 175 cm
Lokalizácia: Bratislava,
Košice, Žilina, Trenčín,
Poprad, Banská Bystrica
Minimálny čas prenájmu:
1 týždeň

CITYLIGHTBOARD

MS208777/01

Počet: 305
Formát: 300 x 216 cm
Lokalizácia: Bratislava,
Košice
Minimálny čas prenájmu:
2 týždne

www.strategie.sk | OUT & IN DOOR
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ISPA
KAUFLAND
Zadávateľ: Kaufland
Reklamná/mediálna agentúra: Unimedia
Termín realizácie: rok 2022
Lokalizácia média: Bratislava, Námestie SNP
Stručný opis projektu: dlhodobý prenájom
banera 8,5 x 23,3 m na fasáde

TOYOTA
Zadávateľ: Toyota
Reklamná/mediálna agentúra: MediaCom Bratislava
Termín realizácie: rok 2022
Lokalizácia média: Diaľnica D1 v úseku Bratislava – Trnava a v úseku
Prešov – Košice
Stručný opis projektu: dlhodobý prenájom 2 megaboardov 30 x 12 m

VIZITKA

MS208796/01

Názov spoločnosti: ISPA
Rok vzniku: 1990
Meno riaditeľa: Miloš Karpáti
Členstvo v profesijných združeniach
v medzinárodných sieťach: Asociácia
vonkajšej reklamy, člen
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oUTDooR

BILLBoaRD

BaCKLIGHT

BIGBoaRD

Počet: 2 400
Formát: 504 x 238 cm
Lokalizácia: Slovensko
Minimálny čas prenájmu: 1 mesiac

Počet: 35
Formát: 504 x 238 cm
Lokalizácia: Bratislava, Košice
Minimálny čas prenájmu: 1 mesiac

Počet: 70
Formát: 9,85 x 4,52 m, 10,1 x 4,8 m
Lokalizácia: Slovensko
Minimálny čas prenájmu: 1 mesiac

MEGaBoaRD

WaLLBoaRDy (STENy)

Počet: 10
Formát: 16 x 6 m, 20 x 8 m, 30 x 12 m
Lokalizácia: Slovensko
Minimálny čas prenájmu: 1 mesiac

Počet: 8
Formát: rôzne
Lokalizácia: Bratislava, Banská Bystrica,
Košice
Minimálny čas prenájmu: 1 mesiac

BRIDGEBoaRDy
(panely na mostoch)

INFoRMaČNÉ TaBULE

MoBILKy (prenosné plochy)

Počet: 265
Formát: 80 x 120 cm
Lokalizácia: Slovensko
Minimálny čas prenájmu: 3 mesiace

Počet: 35
Formát: 2 x 1 m
Lokalizácia: podľa požiadaviek
Minimálny čas prenájmu: 1 deň

MS208796/01

Počet: 9
Formát: 6 x 1,1 m a 12,5 x 2,4 m
Lokalizácia: Bratislava
Minimálny čas prenájmu: 1 mesiac

www.strategie.sk | OUT & IN DOOR
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VIZITKY
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BIGMEDIA

EUROAWK

Názov spoločnosti: BigMedia, spol. s r. o.
Rok vzniku: 2008
Riaditeľ: János Gaál
Celkový obrat v roku 2021: 11,1 mil.
Predpokladaný obrat v roku 2022: očakávame 12 mil.
TOP klienti spoločnosti: Unimedia, s. r. o.; VivaKi Exchange
Slovakia, s. r. o.; WAVEMAKER Slovakia, s. r. o.

Názov spoločnosti: euroAWK, spol. s r. o.
Rok vzniku: 2001
Riaditeľ: Bärbel Nieten
Členstvo v profesijných združeniach: AVR
Celkový obrat v roku 2021: –
Predpokladaný obrat v roku 2022: –
TOP klienti spoločnosti: Dentsu Aegis Network Slovakia,
MediaCom Bratislava, Media and Digital Services, Unimedia,
Vivaki Exchange Slovakia, Wavemaker Slovakia

ISPA

J.C. DECAUX SLOVAKIA

Názov spoločnosti: ISPA, spol. s r. o.
Rok vzniku: 1990
Meno riaditeľa: Miloš Karpáti
Členstvo v profesijných združeniach v medzinárodných
sieťach: Asociácia vonkajšej reklamy
Celkový obrat v roku 2021: –
Predpokladaný obrat v roku 2022: –

Názov spoločnosti: J.C. DECAUX SLOVAKIA, s. r. o.
Rok vzniku: 1990
Meno riaditeľa: Miloš Karpáti
Členstvo v profesijných združeniach v medzinárodných
sieťach: –
Celkový obrat v roku 2020: –
Predpokladaný obrat v roku 2021: –

LURITY

NUBIUM

Názov spoločnosti: Lurity SK, s. r. o. (od 2016 ako
Lurity, s. r. o., od marca 2021 spoločnosť vystupuje ako
Lurity SK, s. r. o., člen Lurity Holding so sídlom v ČR)
Rok vzniku: 17. marca 2016
Meno riaditeľa: Ing. František Farenzena
Členstvo v profesijných združeniach: nie
Celkový obrat v roku 2021: 187-tisíc eur
Predpokladaný obrat v roku 2022: 400-tisíc eur
TOP klienti spoločnosti: Dentsu Slovakia, VivaKi Exchange
Slovakia, Media and Digital Services, Unimedia,
OMD Slovakia, PHD, MediaCom, MediaJet

Názov spoločnosti: NUBIUM, s. r. o.
Rok vzniku: 1993
Riaditeľ: Ing. Ivan Peller
Členstvo v profesijných združeniach: Asociácia vonkajšej reklamy (NUBIUM je zakladajúcim členom), Asociácia
zamestnávateľských zväzov a združení SR (AVR je členom)
Celkový obrat v roku 2021: –
Predpokladaný obrat v roku 2022: –
TOP klienti spoločnosti: UNIMEDIA, Media and Digital
Services, WAVEMAKER Slovakia, Universal McCann
Bratislava, Dentsu Aegis Network Slovakia, MEDIACOM
Bratislava
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NajrýCHLEjŠIE
SPraVODajSTVO

HN24.sk
Na pulze dňa

Všetky kľúčové udalosti dňa
v reálnom čase a na jednom mieste.

www.bigmedia.sk

