BR Brno město

NABÍDKA
BILLBOARDŮ
A VELKOPLOŠNÝCH
REKLAM

KŘÍDLOVICKÁ
Brno-Střed

BR027 -

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS

VELIKOST PLOCHY

510 x 240 cm

KDE JE PLOCHA UMÍSTĚNA?

• hlavní silnice, centrum města
• viditelnost pěší, MHD, IDS,
mezinárodní linky, auta
• exkluzivní umístění přímo
na nejrušnější křižovatce
Heršpická / Křídlovická
Plocha je umístěna na hlavním
brněnském okruhu na křižovatce
Heršpická / Opuštěná / Poříčí.
Viditelná je pro všechny projíždějící
vozidla. Ulice je velmi frekventovaná.
Plochy jsou vidět i blízkého business
parku Spielberg office centre.

POZOR!
Tato plocha je standardně určena
k vyvěšení bannerové plachty.
Pokud si na plochu zvolíte papírový
výlep, bude vylepen na bannerovou plachtu,
plocha nemá pevná záda.

POHLED Z UMÍSTĚNÍ PLOCHY

Využijte i možnost pohybu Vašeho billboardu.
Každý měsíc můžete být na jiném místě!

KŘÍDLOVICKÁ
Brno-Střed

BR032

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS

VELIKOST PLOCHY

510 x 240 cm

KDE JE PLOCHA UMÍSTĚNA?

• hlavní silnice, centrum města
• viditelnost pěší, MHD, IDS,
mezinárodní linky, auta
• exkluzivní umístění přímo
na nejrušnější křižovatce
Heršpická / Křídlovická
Plocha je umístěna na hlavním
brněnském okruhu na křižovatce
Heršpická / Opuštěná / Poříčí.
Viditelná je pro všechny projíždějící
vozidla. Ulice je velmi frekventovaná.
Plochy jsou vidět i blízkého business
parku Spielberg office centre.

POZOR!
Tato plocha je standardně určena
k vyvěšení bannerové plachty.
Pokud si na plochu zvolíte papírový
výlep, bude vylepen na bannerovou plachtu,
plocha nemá pevná záda.

POHLED Z UMÍSTĚNÍ PLOCHY

Využijte i možnost pohybu Vašeho billboardu.
Každý měsíc můžete být na jiném místě!

KŘÍDLOVICKÁ
Brno-Střed

BR033

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS

VELIKOST PLOCHY

510 x 240 cm

KDE JE PLOCHA UMÍSTĚNA?

• hlavní silnice, centrum města
• viditelnost pěší, MHD, IDS,
mezinárodní linky, auta
• exkluzivní umístění přímo
na nejrušnější křižovatce
Heršpická / Křídlovická
Plocha je umístěna na hlavním
brněnském okruhu na křižovatce
Heršpická / Opuštěná / Poříčí.
Viditelná je pro všechny projíždějící
vozidla. Ulice je velmi frekventovaná.
Plochy jsou vidět i blízkého business
parku Spielberg office centre.

POZOR!
Tato plocha je standardně určena
k vyvěšení bannerové plachty.
Pokud si na plochu zvolíte papírový
výlep, bude vylepen na bannerovou plachtu,
plocha nemá pevná záda.

POHLED Z UMÍSTĚNÍ PLOCHY

Využijte i možnost pohybu Vašeho billboardu.
Každý měsíc můžete být na jiném místě!

KŘÍDLOVICKÁ
Brno-Střed

BR034

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS

VELIKOST PLOCHY

510 x 240 cm

KDE JE PLOCHA UMÍSTĚNA?

• hlavní silnice, centrum města
• viditelnost pěší, MHD, IDS,
mezinárodní linky, auta
• exkluzivní umístění přímo
na nejrušnější křižovatce
Heršpická / Křídlovická
Plocha je umístěna na hlavním
brněnském okruhu na křižovatce
Heršpická / Opuštěná / Poříčí.
Viditelná je pro všechny projíždějící
vozidla. Ulice je velmi frekventovaná.
Plochy jsou vidět i blízkého business
parku Spielberg office centre.

POZOR!
Tato plocha je standardně určena
k vyvěšení bannerové plachty.
Pokud si na plochu zvolíte papírový
výlep, bude vylepen na bannerovou plachtu,
plocha nemá pevná záda.

POHLED Z UMÍSTĚNÍ PLOCHY

Využijte i možnost pohybu Vašeho billboardu.
Každý měsíc můžete být na jiném místě!

OBVODOVÁ
Brno-Bystrc

BR040

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS

VELIKOST PLOCHY

510 x 240 cm

KDE JE PLOCHA UMÍSTĚNA?

• hlavní silnice
• viditelnost pěší, mhd, auta
• v blízkosti zastávka tram. č. 1 a 3
a bus č. 50, 54
• plocha je viditelná ve směru
do Bystrce
Plocha je umístěna na velmi
frekventované silnici ve směru z centra
měst do Bystrce. Je dobře viditelná pro
auta tak i pro pěší.

POZOR!
Tato plocha je standardně určena
k vyvěšení bannerové plachty.
Pokud si na plochu zvolíte papírový
výlep, bude vylepen na bannerovou plachtu,
plocha nemá pevná záda.

POHLED Z UMÍSTĚNÍ PLOCHY

Využijte i možnost pohybu Vašeho billboardu.
Každý měsíc můžete být na jiném místě!

BR052

OKRUŽNÍ
Brno-Lesná

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
•
•
•
•

VELIKOST PLOCHY

510 x 240 cm

KDE JE PLOCHA UMÍSTĚNA?

hlavní silnice
viditelnost – pěší,MHD,IDS,auta
v blízkosti obchodní centrum
hlavní trasa ze sídliště
Majdalenky a do městké části
Husovice.

Plocha je umístěna na frekventované
silnici v brněnské části Lesná ve směru
na Černá pole a Husovice.
Je dobře viditelná jak pro pěší tak,tak
pro auta.Na této silnici vedou trasy autobusů MHD č.57 a 81.

POHLED Z UMÍSTĚNÍ PLOCHY

Využijte i možnost pohybu Vašeho billboardu.
Každý měsíc můžete být na jiném místě!

BR053

SOKOLOVA
Brno-Horní Heršpice

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS

VELIKOST PLOCHY

510 x 240 cm

KDE JE PLOCHA UMÍSTĚNA?

• hlavní silnice, spojnice ulic
Hněvkovského a Vídeňská
• viditelnost – pěší, auta
• v blízkosti výpadovky na dálnice D1
a D2 a silnici na Vídeň
Plocha je umístěna na ulici Sokolova,
směruje z centra části Horní Heršpice
k Baumaxu. Silnice spojuje městské
části Bohunice a Komárov, dále velmi
frekventované ulice Hněvkovského
a Vídeňská. Jedná se o frekventované
místo.

POHLED Z UMÍSTĚNÍ PLOCHY

Využijte i možnost pohybu Vašeho billboardu.
Každý měsíc můžete být na jiném místě!

BR054

SOKOLOVA
Brno-Horní Heršpice

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS

VELIKOST PLOCHY

510 x 240 cm

KDE JE PLOCHA UMÍSTĚNA?

• hlavní silnice, spojnice ulic
Hněvkovského a Vídeňská
• viditelnost – pěší, auta
• v blízkosti výpadovky na dálnice D1
a D2 a silnici na Vídeň
Plocha je umístěna na ulici Sokolova,
směruje od Baumaxu do centra části
Horní Heršpice. Silnice spojuje městské části
Bohunice a Komárov, dále velmi
frekventované ulice Hněvkovského
a Vídeňská. Jedná se o frekventované místo.

POHLED Z UMÍSTĚNÍ PLOCHY

Využijte i možnost pohybu Vašeho billboardu.
Každý měsíc můžete být na jiném místě!

ŽIVNÉHO
Brno-Bystrc

BR066

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS

VELIKOST PLOCHY

510 x 240 cm

KDE JE PLOCHA UMÍSTĚNA?

• hlavní silnice
• viditelnost pěší, MHD, auta
• hlavní směr z Bystrce (Žebětína)
do centra města
• v blízkosti obchodní a náměstí
části Bystrc
Plocha je umístěna na velmi frekventované silnici, ve směru na centrum
města z Bystrce (Žebětína).
Je dobře viditelná pro auta, MHD i pěší.
Na této silnici vedou autobusové
a trolejbusové linky č. 30, 52, 50, 92.

POZOR!
Tato plocha je standardně určena
k vyvěšení bannerové plachty.
Pokud si na plochu zvolíte papírový
výlep, bude vylepen na bannerovou plachtu,
plocha nemá pevná záda.

POHLED Z UMÍSTĚNÍ PLOCHY

Využijte i možnost pohybu Vašeho billboardu.
Každý měsíc můžete být na jiném místě!

BR076

NÁMĚSTÍ CHRLICE
Brno-Chrlice

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS

VELIKOST PLOCHY

510 x 240 cm

KDE JE PLOCHA UMÍSTĚNA?

• 1 plocha na štítu domu
• hlavní silnice-náměstí
• viditelnost- pěší, MHD, IDS, auta
• v blízkosti nákupní zóny
Reklamní plocha je umístěna
v centru Chrlic, na štítu domu.
Vhodná je pro prezentace zaměřené
na Brno-jih. Viditelná je jak pro řidiče
automobilů, tak i pro chodce.
Denně tudy projíždí linky MHD.

POHLED Z UMÍSTĚNÍ PLOCHY

Využijte i možnost pohybu Vašeho billboardu.
Každý měsíc můžete být na jiném místě!

BR082

EČEROVA
Brno-Bystrc

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS

VELIKOST PLOCHY

510 x 240 cm

KDE JE PLOCHA UMÍSTĚNA?

• pod hlavní silnicí, sídliště
• viditelnost – pěší, MHD, auta
• umístění přímo na konečné stanici
tramvaje č. 1 a 3
• blízkost nákupního centra
Plocha je umístěna přímo na konečné
stanici tramvaje č. 1 a 3, nedaleko
obchodního centra a nedaleko
vjezdu do části sídliště v Bystrci.
Naproti je zastávka autobusu č. 54.
Plocha je viditelná z hlavní silnice,
nepřehlédnutelná pro cestující
z tramvaje a dobře viditelná pro pěší.

POHLED Z UMÍSTĚNÍ PLOCHY

Využijte i možnost pohybu Vašeho billboardu.
Každý měsíc můžete být na jiném místě!

VRANOVSKÁ
Brno-Střed

BR085

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS

VELIKOST PLOCHY

510 x 240 cm

KDE JE PLOCHA UMÍSTĚNA?

• hlavní silnice, centrum města,
křižovatka
• viditelnost – pěší, MHD, auta
• v blízkosti obchodní centrum
Plocha je umístěna v centru města
na křižovatce ulic Vranovská
a Jugoslávská. Plocha je dobře
viditelná jak pro pěší, tak pro auta.
Jde o velmi frekventované místo.
Kromě toho, že na křižovatkách
permanentně stojí kolony aut, stojí
na nich i tramvaje linek č. 3, 4 a 9.

POHLED Z UMÍSTĚNÍ PLOCHY

Využijte i možnost pohybu Vašeho billboardu.
Každý měsíc můžete být na jiném místě!

VRANOVSKÁ
Brno-Střed

BR086

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS

VELIKOST PLOCHY

510 x 240 cm

KDE JE PLOCHA UMÍSTĚNA?

• hlavní silnice, centrum města,
křižovatka
• viditelnost – pěší, MHD, auta
• v blízkosti obchodní centrum
Plocha je umístěna v centru města
na křižovatce ulic Vranovská
a Jugoslávská. Plocha je dobře
viditelná jak pro pěší, tak pro auta.
Jde o velmi frekventované místo.
Kromě toho, že na křižovatkách
permanentně stojí kolony aut, stojí
na nich i tramvaje linek č. 3, 4 a 9.

POHLED Z UMÍSTĚNÍ PLOCHY

Využijte i možnost pohybu Vašeho billboardu.
Každý měsíc můžete být na jiném místě!

OŘECHOVSKÁ
Brno-Horní Heršpice

BR087

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS

VELIKOST PLOCHY

510 x 240 cm

KDE JE PLOCHA UMÍSTĚNA?

• silnice, okraj města, křižovatka
• viditelnost – pěší, MHD, auta
• v blízkosti obchodní centrum
Plocha je umístěna na frekventované
sinilci na příjezdu k nákupnímu centru
FUTURUM. Plocha je umístěna na křižovatce Ořechovská - Osamělá.
V blízkosti je nákupní centrum a velmi
frekventovaná ulice Vídeňská.

POZOR!
Tato plocha je standardně určena
k vyvěšení bannerové plachty.
Pokud si na plochu zvolíte papírový
výlep, bude vylepen na bannerovou plachtu,
plocha nemá pevná záda.

POHLED Z UMÍSTĚNÍ PLOCHY

Využijte i možnost pohybu Vašeho billboardu.
Každý měsíc můžete být na jiném místě!

OŘECHOVSKÁ
Brno-Horní Heršpice

BR088

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS

VELIKOST PLOCHY

510 x 240 cm

KDE JE PLOCHA UMÍSTĚNA?

• silnice, okraj města, křižovatka
• viditelnost – pěší, MHD, auta
• v blízkosti obchodní centrum
Plocha je umístěna na frekventované
sinilci na příjezdu k nákupnímu centru
FUTURUM. Plocha je umístěna na křižovatce Ořechovská - Osamělá.
V blízkosti je nákupní centrum a velmi
frekventovaná ulice Vídeňská.

POZOR!
Tato plocha je standardně určena
k vyvěšení bannerové plachty.
Pokud si na plochu zvolíte papírový
výlep, bude vylepen na bannerovou plachtu,
plocha nemá pevná záda.

POHLED Z UMÍSTĚNÍ PLOCHY

Využijte i možnost pohybu Vašeho billboardu.
Každý měsíc můžete být na jiném místě!

BO Brno město

NABÍDKA
BILLBOARDŮ
A VELKOPLOŠNÝCH
REKLAM

ŠLAPANICE

BO061

VELIKOST PLOCHY

510 x 240 cm

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS

KDE JE PLOCHA UMÍSTĚNA?

• 1 plocha
• hlavní silnice-střed města
• viditelnost- pěší, auta
Reklamní plocha je umístěna
na hlavním tahu z Brna do Šlapanic,
na štítu domu. Je dobře viditelná pro
pěší i auta, projíždí tudy trolejbusové
linky MHD.

POHLED Z UMÍSTĚNÍ PLOCHY

Využijte i možnost pohybu Vašeho billboardu.
Každý měsíc můžete být na jiném místě!

BO072

MOUTNICE

VELIKOST PLOCHY

510 x 240 cm

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS

KDE JE PLOCHA UMÍSTĚNA?

• 1 plocha na štítu domu
• hlavní silnice ve směru na Brno
• viditelnost- pěší, IDS, auta
Reklamní plocha je umístěna
na hlavní silnici vedoucí z Moutnic
na Brno. Vhodná je k propagaci firem
zaměřených na Brno-jih. Je dobře
viditelná jak pro pěší, tak pro řidiče,
denně tudy projíždí autobusy IDS.

POHLED Z UMÍSTĚNÍ PLOCHY

Využijte i možnost pohybu Vašeho billboardu.
Každý měsíc můžete být na jiném místě!

