
reklamní 
služby

buďte vidět na každém kroku

reklamní spoty na lCd obrazovkách ve vozech mHd

Duben 2015

WWW.DPMHK.CZ

kontakty

Provoz kanceláře v sídle 
dopravní podnik města Hradce králové, a.s., Pouchovská ul. 153, 500 03 Hradec Králové

pondělí – pátek 
7:00 - 15:00 hod.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat. Rádi vaše dotazy zodpovíme.

další podrobnosti o reklamních
formátech včetně stažení ceníku:
http://www.dpmhk.cz/cs/reklama-hradec-kralove

kontakty středisko reklamy:

• Telefon: + 420 495 089 215, + 420 495 089 515 
• Mobil: + 420 603 917 251, + 420 603 784 823
• Email: reklama@dpmhk.cz

PARAMETRY SPOTU
Video MPEG-2 
Rozlišení 720 x 576 pixelu
Poměr stran 4:3 
Bit Rate 2 000 – 8 000 Kbps
Zvuk Bez zvukové stopy

Video AVI, kodek DivX 5
Rozlišení 720 x 576 pixelu
Poměr stran 4:3 
Bit Rate 800 – 2 400 Kbps
Zvuk Bez zvukové stopy

• nabízí širokou škálu využití pro prezentaci Vašeho  
 produktu, služby nebo pořádané akce
• pohyb na obrazovkách automaticky přitahuje
 pozornost cestujících
• vysílání až 17 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce
• možný reklamní spot bez zvuku v délce od 10
 do 30 sekund
• standardní začátek kampaně od 1. a 15. dne v měsíci



Chcete, aby vaši reklamu viděly tisíce lidí?   Polepy vozů mHd (celopolepy, částečné celopolepy – bez oken, 
  pásové reklamy a různé formáty polepů jen určité části vozidla
  - bok, zadní část autobusu, zadní sklo trolejbusu, atd.)

naše portfolio reklamních ploch

kdo jsme?

Zajišťujeme městkou hromadnou dopravu (MHD) 
v Hradci Králové a dopravně připojených obcích. 

Denně na 5 trolejbusových a 21 autobusových linkách pře-
pravíme moderním vozovým parkem v počtu 95 autobu-
sů, 3 elektrobusy a 35 trolejbusů téměř 100 tis. cestujících, 
kdy naši MHD nepoužívají samozřejmě pouze obyvatelé 
samotného HK. Vozy střídají z provozně - technických důvo-
dů číslo linky, na které jezdí, čímž dosahují účinnosti reklamy 
po celém městě a jeho okolí. Další tisíce chodců a řidičů 
jiných vozů se pohybují v okolí linek a setkávají se tak s rekla-
mou na vozidlech jako další účastníci silničního provozu.

Na moderním terminálu hromadné dopravy (THD), kterého 
jsme vlastníkem a provozovatelem, se denně pohybuje
15 - 20 tis. osob (ne všichni navštíví samotné haly), které 
na toto místo s 22 nástupišti dopraví a odveze ročně téměř 
177 tisíc spojů městské, meziměstské či dálkové dopravy.

Co nabízíme?

Provozování Vaší kreativní reklamy na exkluzivních
reklamních nosičích na prostředcích městské hromadné 
dopravy a v interiérech vozidel MHD v Hradci Králové
a jeho terminálu hromadné dopravy, kdy jsme zde jedi-
ným poskytovatelem reklamy tohoto druhu.

Proč si vybrat naše mobilní reklamní 
plochy?

Díky mobilitě reklamního média dosáhnete daleko 
většího reklamního zásahu než u statických reklamních 
ploch. Široká nabídka formátů reklamních ploch umož-
ňuje velkoplošnou dlouhodobou komunikaci a budování 
povědomí o značce, výrobcích a službách. Menší formáty 
jsou ideální k dosažení krátkodobých prodejních cílů.

Naše reklamní plochy jsou vždy tam, kde jsou Vaši
potencionální klienti.

Jak zpracovat a zaměřit vaši reklamu?

Kreativita a odvaha, rozhodnutí pro zajímavé a netradiční 
řešení, to je základ úspěchu Vaší reklamy. V případě,
že nemáte vhodného dodavatele grafického návrhu,
doporučíme Vám z portfolia spolupracujících regionálních 
grafických studií nebo reklamních agentur.

• venkovní reklamní plochy na vozech MHD
• vnitřní reklamní plochy ve vozidlech MHD
• LCD obrazovky 19“ ve 40 autobusech MHD
 – spoty bez zvuku v reklamně informativní smyčce
• reklamní panely CLV na zastávkách MHD
 a nástupištích THD
• reklamní plakátovací panely – THD (odbavovací haly)
• navigační, informační a reklamní tabule na sloupech  
 (lampostery) trolejového vedení

uvÁdíte na trH nové vÝrobky, Produkty nebo služby? PřiCHÁZíte v PrŮběHu 
roku se ZaJímavÝmi ProdeJními akCemi? PořÁdÁte kulturní, sPolečenskou 
či sPortovní akCi?

Pak neváhejte a využijte našich služeb, které pomohou 
ideálně dosáhnout Vašich cílů. My jsme přesně tam, kde
jsou Vaši stávající a budoucí zákazníci nebo návštěvníci.

Zajistíme výrobu reklamních polepů a jejich instalace na vozidla, výlohy a tabule atd.
komplexní profesionální servis při realizaci – vedle pronájmu plochy zajistíme grafické zpracování, 
výrobu, instalaci a odstranění reklamy. samozřejmostí je dodání fotodokumentace.

Plochy takto označené značí „Chráněný prostor! a je zakázáno je polepovat.

Plochy pro umístění běžné reklamní fólie.

Okenní plochy pouze pro reklamní fólie s atestem Ministerstva dopravy
     pro použití na nouzové východy.
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  vnitřní reklamní plochy   vnitřní reklamní plochy 

oboustranné letáky v závěsných
plastových reklamních madlech

Plastová madla Handy slouží jednak jako prostředek
k bezpečnému držení cestujících za jízdy a zároveň
nabízí ideální prostor pro reklamní sdělení.

Výhodou je umístění reklamního nosiče ve výšce
očí dospělých cestujících. 
Většina stojících cestujících tento prostředek aktivně 
sleduje a používá.

Médium funguje celostátně v prostředcích MHD
ve všech velkých městech. V případě Vašeho zájmu
jsme připraveni zajistit pronájem tohoto média
i v jiném městě.

Do průhledného plastového madla lze umístit papírový 
leták o rozměrech 126 x 140 mm (jedna strana držadla
126 x 70 mm). Doporučená gramáž papíru je 180 až 200 g/m2. 
Způsob tisku: ofset (matný lak).

vnitřní a vnější samolepky
(500 x 120 mm)

Zadní část opěradel sedaček 
– plakáty a samolepky

Dostatečný a nepřehlédnutelný prostor pro reklamní 
sdělení.

reklamní letáky - formáty a5, a4 a a3

Pro tyto případy Vám nabízíme ideální a finančně
nenáročné interiérové médium umístěné v trolejbusech 
a autobusech, v ideální poloze ve výšce očí. Vhodné
médium pro komunikaci včetně podrobných informací.
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  venkovní reklamní plochy   venkovní reklamní plochy 

City light vitríny na tHd a zastávkách, 
plakáty v reklamních panelech na tHd 
a plakáty na označnících (staničních 
sloupcích)

navigační, informační a reklamní
tabule na sloupech trolejového vedení 
(lampostery) 

Jednostranné tabule 70 x 100 cm. Pronájem zajišťuje 
BARTH – media, a.s., Hůrka 1798, 530 12 Pardubice,
tel. + 420 464 645 170, email: barth@barth.cz.



  venkovní reklamní plochy   venkovní reklamní plochy 

City light vitríny na tHd a zastávkách, 
plakáty v reklamních panelech na tHd 
a plakáty na označnících (staničních 
sloupcích)

navigační, informační a reklamní
tabule na sloupech trolejového vedení 
(lampostery) 

Jednostranné tabule 70 x 100 cm. Pronájem zajišťuje 
BARTH – media, a.s., Hůrka 1798, 530 12 Pardubice,
tel. + 420 464 645 170, email: barth@barth.cz.



reklamní 
služby

buďte vidět na každém kroku

reklamní spoty na lCd obrazovkách ve vozech mHd

Duben 2015

WWW.DPMHK.CZ

kontakty

Provoz kanceláře v sídle 
dopravní podnik města Hradce králové, a.s., Pouchovská ul. 153, 500 03 Hradec Králové

pondělí – pátek 
7:00 - 15:00 hod.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat. Rádi vaše dotazy zodpovíme.

další podrobnosti o reklamních
formátech včetně stažení ceníku:
http://www.dpmhk.cz/cs/reklama-hradec-kralove

kontakty středisko reklamy:

• Telefon: + 420 495 089 215, + 420 495 089 515 
• Mobil: + 420 603 917 251, + 420 603 784 823
• Email: reklama@dpmhk.cz

PARAMETRY SPOTU
Video MPEG-2 
Rozlišení 720 x 576 pixelu
Poměr stran 4:3 
Bit Rate 2 000 – 8 000 Kbps
Zvuk Bez zvukové stopy

Video AVI, kodek DivX 5
Rozlišení 720 x 576 pixelu
Poměr stran 4:3 
Bit Rate 800 – 2 400 Kbps
Zvuk Bez zvukové stopy

• nabízí širokou škálu využití pro prezentaci Vašeho  
 produktu, služby nebo pořádané akce
• pohyb na obrazovkách automaticky přitahuje
 pozornost cestujících
• vysílání až 17 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce
• možný reklamní spot bez zvuku v délce od 10
 do 30 sekund
• standardní začátek kampaně od 1. a 15. dne v měsíci


