
Buďte vidět
na každém kroku

Reklamní
služby



Vaše reklama s vysokou sledovaností

Jsme tu pro vás
Zajišťujeme městkou hromadnou dopravu (MHD)
v Hradci Králové a dopravně připojených obcích.
Denně na 8 trolejbusových a 22 autobusových
linkách přepravíme moderním vozovým parkem
v počtu takřka 130 vozů (autobusů, trolejbusů
a elektrobusů) více než 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 přilehlých obcí. 
Další tisíce chodců, 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 
nádraží ČD 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 více než 350 tisíc 
spojů MHD, 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 umožňuje skvěle 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.

 

… rádi byste zviditelnili svoji firmu?
Uvádíte na trh nové produkty, výrobky, 
služby nebo chcete pouze posílit svou 
značku? Pořádáte, kulturní, společenské, 
sportovní či jiné veřejné akce?



Naše portfolio reklamních ploch

• vnější reklamní plochy na vozech MHD

• vnitřní reklamní plochy ve vozech MHD

• 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

• venkovní reklamní plochy
 – na sloupech trolejového vedení

• reklamní spoty na LCD obrazovkách  
 – spoty bez zvuku v informativní smyčce 

  

… preferujeme vstřícný profesionální
přístup a komplexní servis při realizaci.
Vedle pronájmu plochy, zajistíme také
výrobu reklamních
polepů.



 

Vnější reklamní plochy na vozech MHD

Autobusy MHD

Trolejbusy MHD

A Side board (900 x 230 cm)

B King size (360 x 60 cm)

C Queen size (220 x 60 cm)

D Prince size (135 x 60 cm)

E Back board (111 x 90 cm)

F Mobilboard  (450 x 230 cm)

G Přední nárazník (175 x 30 cm)

H City board (120 x180 cm)

I Zadní nárazník  (170 x 15 cm)

A Side board (900 x 230 cm)

C Queen size (220 x 60 cm)

D Prince size (135 x 60 cm)

F Mobilboard  (450 x 230 cm)

H City board (120 x180 cm)

I Zadní nárazník  (170 x 15 cm)

J Zadní okno  (208 x 73 cm)

L Límec troleje  (363 x 46 cm)
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Rozměry reklamy

Rozměry reklamy



  

Vnitřní reklamní plochy ve vozech MHD

Závěsná reklamní
oboustranná madla
Závěsná reklamní 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). Pronajmout je možno 
pouze obě strany držadla současně. Doporučená 
gramáž papíru je 180 až 200 g/m2. Způsob tisku: 
ofset (matný lak). Letáky je nutné dodat již přehnuté.

Vnitřní a vnější reklamní folie 
(500 x 120 mm)
Jsou umísťovány do horní části oken (případně
na jiná náhradní místa v interiéru) vozu MHD.

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

Reklamní letáky 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.



Reklamní prosvětlené panely CLV

Reklamní plakátovací
panely

Reklamní plochy
na označnících zastávek

• City Light Vitríny (118 x 175 cm) 
• celkem je k dispozici 42 ploch mezi halami
 terminálu hromadné dopravy
• plakáty v reklamních panelech mají viditelnou   
 plochu 113 x 166 cm

• 14 reklamních ploch umístěno ve dvou 
 halách terminálu 
• rozměry 59 x 104 cm

• rozměr reklamní plochy 43 x 70 cm

 



Venkovní reklamní plochy

Reklamní spoty na LCD obrazovkách
ve vozidlech MHD
• 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 vysílání nejsou zahrnuty produkční
 náklady a vlastní výroba reklamního spotu

Navigační, informační
a reklamní tabule na sloupech
trolejového vedení

POINTBANNER
• venkovní reklamní plocha o rozměru
 70 x 100 cm
• jednostranná i oboustranná varianta banneru
• 3D pointbanner s vyřezávaným písmem
• pokrýváme nejfrekventovanější dopravní tepny

POINTFLEX 
• navigační a informační systém reklamních panelů
• reklamní ukazatel pro řidiče i pěší
• využití po celé ČR
• reklamní plochy na sloupech trakčního
 (trolejbusového) vedení
• zajišťujeme kompletní správu
 navigačních systémů

Pronájem ploch v Hradci Králové zajišťuje:
ova media solutions s.r.o. 
www.ovamedia.cz, +420 735 077 077, e-mail: info@ovamedia.cz

Reklamní spoty ve vozech
MHD zajišťuje:
inpublic group s.r.o.
www.bustv.cz, +420 773 517 589, 
e-mail: jakub.kamenicek@bustv.cz

Podrobnosti o všech
reklamních formátech
včetně stažení ceníku:

https://reklama.dpmhk.cz/

ZÁBAVNĚJŠÍ CESTOVÁNÍ

  



Kontakty

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.
Pouchovská ul. 153, 500 03 Hradec Králové 3

pondělí – pátek 
7:00 - 15:00 hod.

Středisko reklamy
• Telefon: + 420 495 089 215
• Mobil: + 420 775 619 995, + 420 730 589 054
• E-mail: reklama@dpmhk.cz

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