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REKLAMA NA AUTOBUSECH 
 
 
 
 
 

ZÁKLADNÍ CENÍK 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Plošná reklama na autobusech spole�nosti 

1. Celoplošná reklama 
2. Velkoplošná reklama 
3. Maloplošná reklama 
4. Reklama na zadním skle 
5. Reklama ze samolepící folie umíst�ná kdekoliv na karoserii vozidla 

 
 
 
B) Reklamní letáky 

1. Letáky v košících  na vstupu do autobusu 
2. Letáky na sklech autobusu 
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A)  Plošná reklama na autobusech spole�nosti: 
 
 

1. Celoplošná reklama 
 

Technologie výroby reklamy: 
- kompletní nást�ik celého vozu do barev zákazníka 
- nebo reklama vyrobená ze samolepících folií  � možnost využití i oken 
- využitelnost celé plochy autobusu 

 
Cena: 

Nájemné za reklamu: 12 m�síc� 24 m�síc� 
 55 000,- K� 90 000,- K� 

 
Poznámky: 
- nást�ik vozidla nebo polepení vozidla folií si zajiš�uje zákazník, pop�. 

zajiš�uje za úplatu naše spole�nost 
- poplatek za odstran�ní reklamy = jeden autobus 27 000,- K� (v p�ípad� 

nást�iku barvou) 
- zákazník si m�že zajistit odstran�ní reklamy sám 
- reklama se sjednává na dobu min. 12 m�síc� 

 
 

2. Velkoplošná reklama 
 

Technologie výroby reklamy: 
- reklamní plochy pouze na bocích vozidla 
- realizace barvou nebo samolepicí folií 
 
Cena: 

Nájemné za reklamu: 12 m�síc� 24 m�síc� 
 35 000,- K� 62 000,- K� 

 
Poznámky: 
- nást�ik vozidla nebo polepení vozidla folií si zajiš�uje zákazník, pop�. 

zajiš�uje za úplatu naše spole�nost 
- poplatek za odstran�ní reklamy = jeden autobus 17 000,- K� (v p�ípad� 

nást�iku barvou) 
- zákazník si m�že zajistit odstran�ní reklamy sám 
- reklama se sjednává na dobu min. 12 m�síc� 
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3. Maloplošná reklama 
 
Druh �. 1: 
 

Technologie výroby reklamy: 
- reklamní plochy na pravém a nebo  levém boku vozidla a to v p�ední a 

zadní polovin� vozu 
- realizace snímatelnou folií v rozm�ru cca. 300x60 cm 

 
Cena: 

Nájemné za reklamu: 12 m�síc� 24 m�síc� 
 28 000,- K� 50 000,- K� 

 
      Druh �. 2: 
 
  Technologie výroby reklamy: 

- reklamní plochy na pravém a nebo  levém boku vozidla jen v p�ední nebo 
zadní polovin� vozu 

- realizace snímatelnou folií v rozm�ru cca. 300x60 cm 
 
Cena: 

Nájemné za reklamu: 12 m�síc� 24 m�síc� 
 15 000,- K� 27 000,- K� 

 
 
 

4. Reklama na zadním skle 
 

Technologie výroby reklamy: 
- reklama umíst�na na zadním skle autobusu   
- realizace samolepící folií (pr�hlednou)  rozm�ru cca. 200x80 cm   
 
Cena: 

Nájemné za reklamu: 12 m�síc� 24 m�síc� 
 14 000,- K� 25 000,- K� 
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5. Reklama ze samolepící folie umíst�ná kdekoliv na karoserii 
vozidla 

 
Technologie výroby reklamy: 
- reklama umíst�ná kdekoliv na karoserii vozidla 
- realizace samolepící folií pop�. barvou 
 
Cena: 

Nájemné za reklamu: 1 m�síc 
1 m2 2 000,- K� 

 
 
B) Reklamní letáky 
 

1. Letáky v košících na vstupu do autobusu 
- klasický rozm�r letáku do košíku je formát A5 
 
Cena za distribuci: do 50 000,-   50 000,- až 100 000,- nad 100 000,- 

 1,50 K�/kus 1,- K�/kus 0,80 K�/kus 
 
 

2. Letáky umíst�né na sklech autobusu 
- obvyklý rozm�r letáku je A5, A4, A3 

 
Cena za umíst�ní 1ks letáku A5 A4 A3 

1 týden 40 K� 50 K� 60 K� 
2 týdny 80 K� 100 K� 120 K� 
1 m�síc 120 K� 160 K� 200 K� 

 
- p�ípadné množstevní slevy jsou možné 

 
 
Všechny ceny jsou pouze orienta�ní a uvedené bez DPH. 
Smluvní ceny jsou možné dle dohody! 
Ceník je platný od 21. 4. 2009 
Zpracoval: Petr Divíšek  
 
 
U všech druh� reklam pro Vás m�žeme zajistit zpracování grafických návrh�, 

výrobu a samotnou realizaci polep� reklamních folií! 
 


