


Nejvýraznější formát inzerce, který můžeme na svých autobusech našim 
klientům nabídnout. 

Váš reklamní polep v tomto případě pokryje celou plochu autobusu vč. 
oken (na oknech bude polep vyroben ze speciální folie, umožňující výhled 
zevnitř autobusu). 

Vaší reklamou bude polepeno vše krom předního skla, povinný bočních 
průzorů pro řidiče a míst pro označení autobusové linky.

CENA 70.000,- Kč  / 1 rok

CELOPOLEP 
AUTOBUSU



Celoplošná reklama zahrnuje reklamní polep všech oplechovaných částí 
autobusu. 

Oproti celopolepu autobusu, celoplošná reklama nezahrnuje polep oken 
autobusu.

Celoplošná reklama stejně jako celopolep autobusu zaujme
kolemjdoucí a cestující na zastávkách na první pohled. 

Je proto velice vhodná pro budování a propagaci Vaší značky ve městě.

CENA 60.000,- Kč  / 1 rok

CELOPLOŠNÁ
REKLAMA



  

180 x 50 cm
200 x 46 cm
300 x 46 cm
450 x 46 cm
58 x 77 cm
56 x 130 cm
120 x 80 cm
120 x 60 cm
457 x 235 cm
108 x 130 cm

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

3200,- Kč / 1 měsíc
3600,- Kč / 1 měsíc
3800,- Kč / 1 měsíc
4500,- Kč / 1 měsíc
2000,- Kč / 1 měsíc
2600,- Kč / 1 měsíc
Prodej zajišťuje MOBILBOARD s.r.o.*
2900,- Kč  / 1 měsíc
Prodej zajišťuje MOBILBOARD s.r.o.*
3400,- Kč / 1 měsíc

* Prodej zajišťuje společnost MOBILBOARD s.r.o.

Plošnou reklamu nabízíme v několika možných rozměrech:

PLOŠNÁ
REKLAMA



Nepřehlédnutelný formát podlahové reklamy. 

Kruhový banner o průměru 100 cm umístěný v prostoru pro výstup.
V tomto prostoru se rovněž zdržuje většina stojících cestujících.

Banner je vyroben z odolné protiskluzové folie.

CENA 2500,- Kč  / 1 měsíc

FLOOR
BANNER



21 x 29,7 cm
29,7 x 21 cm
42 x 29,7 cm

A4 na výšku
A4 na šířku
A3 na šířku

50,- Kč / 1 týden
70,- Kč / 1 týden
70,- Kč / 1 týden

V našich autobusech rovněž nabízíme standardní letákový servis. 

Do typizovaných lišt jsme schopni vystavit formáty A4 na výšku, na šířku,
či A3 na šířku.

LETÁKY
V AUTOBUSE

160,- Kč / 1 měsíc
240,- Kč / 1 měsíc
240,- Kč / 1 měsíc



Havířov 
Renáta Sobelová 
+420 599 509 760, +420 602 724 259, sobelova@3csad.cz 

Karviná, Orlová
Martin Balwar 
+420 596 324 266, +420 602 534 957, balwar@3csad.cz 

Frýdek-Místek
Marta Hlaváčová 
+420 558 434 649, +420 602 504 814, hlavacova@3csad.cz 

V případě dalších informací nebo objednávky se neváhejte 
obrátit na naše pracovníky:

INFORMACE
A OBJEDNÁVKY

Všechny ceny jsou bez DPH.
Ceny nezahrnují výrobu, instalaci a odinstalaci polepů.
Ceny zahrnují instalaci a odinstalaci letáků.


