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Chcete, aby Vaši reklamu viděly tisíce lidí?

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 
přepravíme moderním vozovým parkem v počtu takřka 
130 vozů (autobusů, trolejbusů a elektrobusů) téměř 100 tis.
cestujících. Naši MHD nepoužívají samozřejmě pouze 
obyvatelé samotného HK a okolí, ale I jeho návštěvníci. 
Vozy střídají z provozně - technických důvodů číslo linky, 
na které jezdí, čímž dosahují účinnosti reklamy po celém 
městě a jeho okolí. Další tisíce chodců a řidičů a posádek 
jiných vozů se pohybují v okolí linek a setkávají se tak
s reklamou na vozidlech jako další účastníci silničního
provozu. To z našich vozů dělá ideální nosiče Vaší reklamy.
Na moderním terminálu hromadné dopravy (THD),
kterého jsme vlastníkem a provozovatelem (vlastní 
komplex najdete asi 300 m severně od hlavního vlakového
nádraží v Hradci Králové), se denně pohybuje 15 - 20 tis. 
osob (samozřejmě ne všichni navštíví obě samotné haly), 
které na toto místo s 22 nástupišti dopraví a odveze ročně 
téměř 177 tisíc spojů meziměstské či dálkové dopravy.

Co Vám nabízíme?
Provozování Vaší kreativní reklamy na exkluzivních
reklamních nosičích na prostředcích městské hromadné
dopravy a v interiérech vozidel MHD na území města 

Hradec Králové a dopravně připojených obcí a jeho
terminálu hromadné dopravy, kdy jsme zde jediným 
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 regionál- 
ních grafických studií nebo reklamních agentur.

• vnější reklamní plochy na vozech MHD
• vnitřní reklamní plochy ve vozech MHD
• LCD obrazovky 19“ ve 40 autobusech MHD
 – spoty bez zvuku v reklamně informativní smyčce
• reklamní prosvětlené panely CLV na nástupištích   
 THD a na zastávkách MHD

• reklamní plakátovací panely – THD
 (vnitřní prostory odbavovacích hal)
• reklamní plochy na označnících zastávek 
 (nástupiště THD a před Hlavním nádražím ČD HK)
• navigační, informační a reklamní tabule na sloupech  
 trolejového vedení (lampostery)

CHCETE ZVIDITELNIT SVOJI FIRMU? POTŘEBUJETE ZLEPŠIT JEJÍ IMAGE?
BUDOVAT NEBO POSÍLIT ZNAČKU? UVÁDÍTE NA TRH NOVÉ VÝROBKY,
PRODUKTY NEBO SLUŽBY? PŘICHÁZÍTE V PRŮBĚHU ROKU SE ZAJÍMAVÝMI
PRODEJNÍMI AKCEMI? HLEDÁTE ZAMĚSTNANCE? POŘÁDÁTE KULTURNÍ,
SPOLEČENSKOU ČI SPORTOVNÍ AKCI?

Pak neváhejte, kontaktujte nás 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. 
DÍKY POUŽITÍ TĚCH NEJLEPŠÍCH MATERIÁLŮ VÁM ZARUČÍME DLOUHOU ŽIVOTNOST POLEPŮ. PREFERUJEME 
VSTŘÍCNÝ A KOMPLEXNÍ PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP A SERVIS PŘI REALIZACI – VEDLE PRONÁJMU PLOCHY 
ZAJISTÍME GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ, VÝROBU (CENA ZA VÝROBU SE ODVÍJÍ OD GRAFICKÉHO ŘEŠENÍ 
POLEPU), INSTALACI A ODSTRANĚNÍ REKLAMY. SAMOZŘEJMOSTÍ JE DODÁNÍ FOTODOKUMENTACE.

Široké portfolio
reklamních nosičů umožňuje

jedinečnou marketingově účinnou
kombinaci těchto reklamních prvků 

navzájem. Plánované druhy
reklamy umožní dosáhnout

efektivní realizaci
Vaši reklamní

kampaně.



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, přední a zadní nárazník, atd.)

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.

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.

  Okenní plochy pouze
pro reklamní fólie s atestem

Ministerstva dopravy pro
použití na nouzové východy.

  Okenní plochy pouze
pro reklamní fólie s atestem

Ministerstva dopravy pro
použití na nouzové východy.
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CITY BUS a IRISBUS

CITELIS

Polepy vozů MHD 

Vnitřní reklamní plochy 

Nárazník na zadní
část autobusu – trolejbusu MHD 

(folie do max.
rozměru 170 x 15 cm)

Nárazník na přední část autobusu MHD 

(folie do max. rozměru: 202 x 25 cm 
- vozy CITY BUS a IRISBUS
a 175 x 30 cm horní část
a 140 x 30 cm spodní část - CITELIS) 

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 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)



  Vnitřní reklamní plochy 

Zadní část opěradel sedaček 
– plakáty a samolepky
Dostatečný a nepřehlédnutelný prostor pro reklamní 
sdělení.

Reklamní letáky (plakáty) 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.
Letáky jsou umístěny pod průhlednou fólií v prostoru 
nad okny. Vhodné médium pro komunikaci včetně
podrobných informací.



  Venkovní reklamní plochy 

City Light Vitríny (1,18 x 1,75 m)
na THD a zastávkách u OC FUTURUM,
plakáty v reklamních panelech
v halách MHD a linkové dopravy na THD
a plakáty na označnících (staničních 
sloupcích) na nástupištích THD a před 
Hlavním nádražím ČD v Hradci Králové



  Venkovní reklamní plochy 

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

Jednostranné tabule 70 x 100 cm. Usnadňují orientaci 
ve městě a pomáhají přivést klienty do prodejen
či provozoven.



Reklamní spoty na LCD obrazovkách ve vozech MHD

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.

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
• zajímavý obsah a 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
• nasazení kampaně je možné realizovat individuálně
 i mimo standardní termíny – tato služba je zpoplatněna
• v ceně reklamního vysílání nejsou zahrnuty produkční  
 náklady a vlastní výroba reklamního spotu

Podrobnosti
o reklamních

formátech včetně
stažení ceníku:
http://reklama.dpmhk.cz/

ilustrační foto


