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Billboard 
 

Nabízím k pronájmu reklamní plochu 
Směr: Mariánské Lázně, Plzeň a Karlovy Vary 

 
 
- nachází se na hlavní příjezdové komunikaci do Mariánských Lázní ze směru Plzeň a Karlovy 
Vary, jedná se o velice frekventovanou komunikaci vybízející se k propagaci firem. Také rub 
plochy upoutá projíždějící ve směru z města, nebo tankující klienty na čerpací stanici OMV. 
Samozřejmě prakticky každý obyvatel Mariánských Lázní zde za den projede, buď cestou domů 
na sídliště Úšovice a Vora, nebo směřující do Penny Marketu a dalších firem. 
 
 

Poloha a viditelnost –    ulice Plzeňská, před čerpací stanici OMV po levé straně, viditelnost ze 
směru Plzeň a Karlovy Vary (do města).  

– rub billboardu viditelný z čerpací stanice OMV a při odjezdu (z města) 
 

 

Období a ceny  –   minimální trvání inzerce 6 měsíců a využití obou stran billboardu 
 

Cena – při inzerci   6 měsíců: 4500,- Kč za každou plochu, celkem tedy 9000,- Kč měsíčně 
          – při inzerci 12 měsíců: 4100,- Kč za každou plochu, celkem tedy 8200,- Kč měsíčně 
          – při inzerci 24 měsíců: 3700,- Kč za každou plochu, celkem tedy 7400,- Kč měsíčně 
          – při inzerci 36 měsíců: 3400,- Kč za každou plochu, celkem tedy 6800,- Kč měsíčně 
 
 

V popřípadě zájmu pouze o jednu stranu billboardu bude cena kalkulována 
 

do města – při inzerci   6 měsíců 5000,- Kč za plochu měsíčně 
                 – při inzerci 12 měsíců 4700,- Kč za plochu měsíčně 
      – při inzerci 24 měsíců 4300,- Kč za plochu měsíčně 
                 – při inzerci 36 měsíců 3900,- Kč za plochu měsíčně 
 
 

z města   – při inzerci   6 měsíců 4000,- Kč za plochu měsíčně 
                 – při inzerci 12 měsíců 3500,- Kč za plochu měsíčně 
                 – při inzerci 24 měsíců 3100,- Kč za plochu měsíčně 
                 – při inzerci 36 měsíců 2900,- Kč za plochu měsíčně 
 
 

Nejsem plátce DPH, náklady na tisk a instalaci nese inzerent. 
 
 
 
 

Volné od 1.3. 2015 
 
 
 
 

Těším se na Vaší odpověď, v případě dalších dotazů mne prosím kontaktujte 
tel. +420608303015, nebo emailu: hajek@kinosvet.cz                                           
 
 
 
 Hájek Pavel 
 
 

mailto:hajek@kinosvet.cz
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Viditelné při příjezdu do města od Plzně, Karlových Varů, popřípadě ze sídlišť Úšovice a Vora     
 

  
Viditelné při odjezdu z města na Plzeň, Karlovy Vary a z čerpací stanice OMV 

 

 
 

Momentálně na billboardu umístěna konstrukce golfisty- lze ji využít – úspora za výrobu konstrukce 
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Vyznačení příjezdových cest a směru viditelnosti reklamní plochy 
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Velikost plochy Billboardu 5400mm na 2300mm 

 

 
Mapa umístění 

 

V Mariánských Lázních dne 10.1.2015 


