
jste  na  správné  cestě
 

Nabídka volných reklamních ploch 

srpen 2021

Uvedené ceny pronájmu jsou bez DPH. Fakturace je možná čtvrtletně, pololetně, ročně, jednorázově, ale vždy dopředu. Uvedené ceny můžou být ovlivněny délkou pronájmu a počtem pronajatých ploch. 
Zhotovení billboardového plakátu dle grafického náhledu - bude vyúčtováno samostatně.



jste  na  správné  cestě
 

Volné plochy 
v naší nabídce. 
Možnost předběžné rezervace!

VS0079

Billboard - Hulince, Valašské Meziříčí 

směr Valašské Meziříčí, Hulince

Volné obě plochy. 

Velikost: 5,1 x 2,4 m

Cenové podmínky:

   3 900,- Kč plocha/měsíc 



jste  na  správné  cestě
 

Volné plochy 
v naší nabídce. 
Možnost předběžné rezervace!

VS0080

Billboard - Hulince, Valašské Meziříčí 

směr Nový Jičín 

Velikost: 5,1 x 2,4 m

Cenové podmínky:

   3 900,- Kč plocha/měsíc 



VS0063

Potrubí ve Valašském Meziříčí 

Parovod Hřbitovní ulice, ve směru Juřinka

volné plochy: 3, 4, 5, 6 (3 x 1,25 m)

jste  na  správné  cestě
 

Volné plochy 
v naší nabídce. 
Možnost předběžné rezervace!

při uzavření smlouvy na 12 měsíců

   3 200,- Kč plocha/měsíc 

při uzavření smlouvy na déle jak 12 měsíců

   3 000,- Kč plocha/měsíc 

Cenové podmínky:

 č. 6  č. 5  č. 4  č. 3



jste  na  správné  cestě
 

Volné plochy 
v naší nabídce. 
Možnost předběžné rezervace!

VS0064

Potrubí ve Valašském Meziříčí 

Hřbitovní ulice, Valašské Meziříčí 
Parovod, plocha přes celé potrubí 

Velikost: výška 1,25 m

Cenové podmínky:

   9 000,- Kč plocha/měsíc 

volná plocha



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

 

VOLNÁ PLOCHA
č- 1

VS0028

Potrubí (parovod) na Rožnovské ulici ve Valašské Meziříčí 

směr Rožnov pod Radhoštěm

Velikost: 3 x 1,4 m

Směr Rožnov pod Radhoštěm

při uzavření smlouvy na 12 měsíců

   3 200,- Kč plocha/měsíc 

při uzavření smlouvy na déle jak 12 měsíců

   3 000,- Kč plocha/měsíc 

Cenové podmínky:



billboardy            |               mosty                |      reklamní konstrukce
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Ing. Kateřina Mocková

obchodní oddělení REBOUND s.r.o.
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e-mail: rebound@rebound.cz
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