
jste  na  správné  cestě
 

Nabídka 
  volných reklamních ploch 
                  červenec 2017

billboardy            |               mosty                |      reklamní konstrukce

Při uzavření smlouvy na 24 měsíců a více nabízíme zpracování grafického návrhu zdarma. 
Při uzavření smlouvy na 12 měsíců a více je zdarma prvotní instalace. 



Valašské Meziříčí 
(komunikace: Valašské Meziříčí – ul. Hřbitovní ve směru Juřinka)
typ plochy: potrubí

volná plocha č. 6 (3 x 1,25 m)  

jste  na  správné  cestě
 

Volné plochy 
v naší nabídce. 
Možnost předběžné rezervace!

plocha 3 x 1,25m při uzavření smlouvy na 12 - 17 měsíců

   1 500,- Kč plocha/měsíc 

při uzavření smlouvy na 18 - 23 měsíců

   1 300,- Kč plocha/měsíc 

při uzavření smlouvy na 24 měsíců a více

   1 100,- Kč plocha/měsíc 

Cenové podmínky:

Uvedené ceny pronájmu jsou bez DPH. Fakturace je možná čtvrtletně, pololetně, ročně , jednorázově, ale vždy dopředu. Zhotovení billboardového plakátu dle grafického náhledu - bude vyúčtováno 
samostatně. Výlep je zdarma při uzavření smlouvy na 12 měsíců a déle. V případě uzavření smlouvy na 24 měsíců a déle grafický návrh reklamy zdarma.

 č. 6



jste  na  správné  cestě
 

Volné plochy 
v naší nabídce. 
Možnost předběžné rezervace!

Valašské Meziříčí 
Potrubí na Hřbitovní ulici 

Velikost ploch: plocha přes celé potrubí, výška 1,25 m

Cenové podmínky:

při uzavření smlouvy

   1 500,- Kč plocha/měsíc 

volné plochy

Uvedené ceny pronájmu jsou bez DPH. Fakturace je možná čtvrtletně, pololetně, ročně , jednorázově, ale vždy dopředu. Zhotovení billboardového plakátu dle grafického náhledu - bude vyúčtováno 
samostatně. Výlep je zdarma při uzavření smlouvy na 12 měsíců a déle. V případě uzavření smlouvy na 24 měsíců a déle grafický návrh reklamy zdarma.



Volné plochy 
v naší nabídce. 
Možnost předběžné rezervace!jste  na  správné  cestě

 

Valašské Meziříčí
billboard Masarykova ulice (na tuto plochu nelze použít bb papír)

Volné plochy směr Hranice.

Velikost billboardu: 3,5 x 2,2 m

Uvedené ceny pronájmu jsou bez DPH. Fakturace je možná čtvrtletně, pololetně, ročně , jednorázově, ale vždy dopředu. Zhotovení billboardového plakátu dle grafického náhledu - bude vyúčtováno 
samostatně. Výlep je zdarma při uzavření smlouvy na 12 měsíců a déle. V případě uzavření smlouvy na 24 měsíců a déle grafický návrh reklamy zdarma.

Cenové podmínky:

při uzavření smlouvy na 12 - 23 měsíců

   3 900,- Kč plocha/měsíc 

při uzavření smlouvy na 24 měsíců a více

   3 700,- Kč plocha/měsíc 

volná plocha 

VS-0071

směr Hranice



jste  na  správné  cestě
 

Volné plochy 
v naší nabídce. 
Možnost předběžné rezervace!

Uvedené ceny pronájmu jsou bez DPH. Fakturace je možná čtvrtletně, pololetně, ročně , jednorázově, ale vždy dopředu. Zhotovení billboardového plakátu dle grafického náhledu - bude vyúčtováno 
samostatně. Výlep je zdarma při uzavření smlouvy na 12 měsíců a déle. V případě uzavření smlouvy na 24 měsíců a déle grafický návrh reklamy zdarma.

Cenové podmínky:

při uzavření smlouvy na 12 - 23 měsíců

   3 900,- Kč plocha/měsíc 

při uzavření smlouvy na 24 měsíců a více

   3 700,- Kč plocha/měsíc 

Valašské Meziříčí 
(billboardy Hulince)

Volná plocha směr Valašské Meziříčí č.2

Velikost plochy: 5,1 x 2,4 m

volná plocha č. 2

Směr Valašské Meziříčí



Valašské Meziříčí 
(Nádražní ulice, plot naproti vlakového nádraží)

Volná plocha č. 2 

Velikost plochy: 3,5 x 2,2 m

jste  na  správné  cestě
 

Volné plochy 
v naší nabídce. 
Možnost předběžné rezervace!

Cenové podmínky:

Uvedené ceny pronájmu jsou bez DPH. Fakturace je možná čtvrtletně, pololetně, ročně , jednorázově, ale vždy dopředu. Zhotovení billboardového plakátu dle grafického náhledu - bude vyúčtováno 
samostatně. Výlep je zdarma při uzavření smlouvy na 12 měsíců a déle. V případě uzavření smlouvy na 24 měsíců a déle grafický návrh reklamy zdarma.

při uzavření smlouvy na 12 - 23 měsíců

   3 500,- Kč plocha/měsíc 

při uzavření smlouvy na 24 měsíců a více

   3 300,- Kč plocha/měsíc 

č. 2



jste  na  správné  cestě
 

Volné plochy 
v naší nabídce. 
Možnost předběžné rezervace!

videobillboard

Rožnov pod Radhoštěm
videobillboard ve výšce 4 m

celodenní vysílání ve smyčce

Velikost plochy: 3 x 1,3 m

Uvedené ceny pronájmu jsou bez DPH. Fakturace je možná čtvrtletně, pololetně, ročně, jednorázově, ale vždy dopředu. Výroba spotu bude fakturována samostatně, tvoří se zákazníkovi na míru.  
Doporučená doba pronájmu videobillboardu vzhledem k účinnosti reklamy je nejméně tři měsíce. 

Cenové podmínky:

při uzavření smlouvy na 12 měsíců a více

   3 900,- Kč plocha/měsíc 

cena pronájmu bez návrhy spotu



Zlín 
most

volné plochy v obou směrech

Velikost plochy: 3 x 1,25 m 
                (doporučujeme 6 x 1,25 m nebo 9 x 1,25 m)

jste  na  správné  cestě
 

Volné plochy 
v naší nabídce. 
Možnost předběžné rezervace!

plocha 3 x 1,25m při uzavření smlouvy na 12 měsíců

   3 500,- Kč plocha/měsíc 
v případě dvounásobné plochy 6 900,- Kč plocha/měsíc

při uzavření smlouvy na 18 měsíců

   3 300,- Kč plocha/měsíc 
v případě dvounásobné plochy 6 200,- Kč plocha/měsíc

při uzavření smlouvy na 24 měsíců a více

   3 100,- Kč plocha/měsíc 
v případě dvounásobné plochy 6 000,- Kč plocha/měsíc

Cenové podmínky:

Uvedené ceny pronájmu jsou bez DPH. Fakturace je možná čtvrtletně, pololetně, ročně , jednorázově, ale vždy dopředu. Zhotovení billboardového plakátu dle grafického náhledu - bude vyúčtováno 
samostatně. Výlep je zdarma při uzavření smlouvy na 12 měsíců a déle. V případě uzavření smlouvy na 24 měsíců a déle grafický návrh reklamy zdarma.



plocha 3 x 1,25m při uzavření smlouvy na 12 měsíců

   3 500,- Kč plocha/měsíc 
v případě dvounásobné plochy 6 900,- Kč plocha/měsíc

při uzavření smlouvy na 18 měsíců

   3 300,- Kč plocha/měsíc 
v případě dvounásobné plochy 6 200,- Kč plocha/měsíc

při uzavření smlouvy na 24 měsíců a více

   3 100,- Kč plocha/měsíc 
v případě dvounásobné plochy 6 000,- Kč plocha/měsíc

Uherské Hradiště
most přes  I/55 

Volný směr Staré Město.
Směr Napajedla Zlín - 2 volné plochy vlevo.

Velikost plochy: 3 x 1,25 m 
                (doporučujeme 6 x 1,25 m nebo 9 x 1,25 m)

jste  na  správné  cestě
 

Volné plochy 
v naší nabídce. 
Možnost předběžné rezervace!

Cenové podmínky:

Uvedené ceny pronájmu jsou bez DPH. Fakturace je možná čtvrtletně, pololetně, ročně , jednorázově, ale vždy dopředu. Zhotovení billboardového plakátu dle grafického náhledu - bude vyúčtováno 
samostatně. Výlep je zdarma při uzavření smlouvy na 12 měsíců a déle. V případě uzavření smlouvy na 24 měsíců a déle grafický návrh reklamy zdarma.

Směr Napajedla

Směr Staré Město

volné plochy



Uherské Hradiště
most ev. č. 427-001A, směr Kyjov - Staré Město, 

volná plocha směr Buchlovice

Velikost plochy: 3 x 1,25 m 
                (doporučujeme 6 x 1,25 m nebo 9 x 1,25 m)

jste  na  správné  cestě
 

Volné plochy 
v naší nabídce. 
Možnost předběžné rezervace!

plocha 3 x 1,25m při uzavření smlouvy na 12 měsíců

   3 500,- Kč plocha/měsíc 
v případě dvounásobné plochy 6 900,- Kč plocha/měsíc

při uzavření smlouvy na 18 měsíců

   3 300,- Kč plocha/měsíc 
v případě dvounásobné plochy 6 200,- Kč plocha/měsíc

při uzavření smlouvy na 24 měsíců a více

   3 100,- Kč plocha/měsíc 
v případě dvounásobné plochy 6 000,- Kč plocha/měsíc

Cenové podmínky:

Uvedené ceny pronájmu jsou bez DPH. Fakturace je možná čtvrtletně, pololetně, ročně , jednorázově, ale vždy dopředu. Zhotovení billboardového plakátu dle grafického náhledu - bude vyúčtováno 
samostatně. Výlep je zdarma při uzavření smlouvy na 12 měsíců a déle. V případě uzavření smlouvy na 24 měsíců a déle grafický návrh reklamy zdarma.



Volné plochy 
v naší nabídce. 
Možnost předběžné rezervace!jste  na  správné  cestě

 

Buchlovice
most přes I/50 u obce Buchlovice. 

Volná jedna plocha vlevo směr z Buchlova do Uherského Hradiště.  

Volné všechny plochy směr z Uherského Hradiště do Buchlova.

Velikost plochy: 3 x 1,25 m 
(doporučujeme 6 x 1,25 m nebo 9 x 1,25 m)

plocha 3 x 1,25m při uzavření smlouvy na 12 měsíců

   3 500,- Kč plocha/měsíc 
v případě dvounásobné plochy 6 900,- Kč plocha/měsíc

při uzavření smlouvy na 18 měsíců

   3 300,- Kč plocha/měsíc 
v případě dvounásobné plochy 6 200,- Kč plocha/měsíc

při uzavření smlouvy na 24 měsíců a více

   3 100,- Kč plocha/měsíc 
v případě dvounásobné plochy 6 000,- Kč plocha/měsíc

Cenové podmínky:

Uvedené ceny pronájmu jsou bez DPH. Fakturace je možná čtvrtletně, pololetně, ročně , jednorázově, ale vždy dopředu. Zhotovení billboardového plakátu dle grafického náhledu - bude vyúčtováno 
samostatně. Výlep je zdarma při uzavření smlouvy na 12 měsíců a déle. V případě uzavření smlouvy na 24 měsíců a déle grafický návrh reklamy zdarma.

volná plocha

směr Uherské Hradiště

směr Buchlov

volné všechny plochy



billboardy            |               mosty                |      reklamní konstrukce

jste  na  správné  cestě
 

Helena Uhříková 

obchodní oddělení REBOUND s.r.o.

mobil: 731 637 313

e-mail: rebound@rebound.cz

www.rebound.cz 

03-07-2017


