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DIGITÁLNÍ LED POSTER je tenké a snadno použitelné mobilní
elegantní reklamní zařízení - video LED obrazovka - do interiéru
či exteriéru s nejvyšším rozlišením k pronájmu - novinka na
světovém trhu.
 
Plně nahrazuje papírový ROLL-UP, klasické reklamní TV na
stojanech a digitální totemy s malou obrazovkou.
 
Výhodou je velká digitální LED obrazovka, na které kdykoliv
a kdekoliv promítnete vlastní videa se zvukem, obrázky, animace
a texty.
 
Široce se používá k reklamě a kampaním, k propagaci produktů a
zajímavostí, navigaci nebo k prezentaci informací.
 
Spojením několika panelů dohromady lze získat větší propojený
obraz - velkoplošná LED stěna.
 
 
 
 

Vynikající kontrast

Jednoduchý systém

Elegantní design Ideální velikost

Unikátní prostor

Kvalitní displej

Plug and play Vertikální obraz

IN
FORMACE

STAČÍ HO VYZKOUŠET
A SAMI POZNÁTE PROKAZATELNÉ VÝSLEDKY



NABÍDKA OBRAZOVEK S NEJLEPŠÍM ROZLIŠENÍM NA TRHU

OSOBNÍ PŘÍSTUP KE KAŽDÉMU KLIENTOVI.

NAŠE VÝHODA OPROTI KONKURENCI:

(VYNIKAJÍCÍ POZOROVACÍ VZDÁLENOST)

RECENZE HOVOŘÍ ZA NÁS.

 

 

Krátkodobé akce: kulturní a společenské události, módní přehlídky, firemní

eventy, osobní prezentace, pódiová technika.

 

Veřejná místa: haly, hotelová lobby, nákupní centra, obchody a vitríny,

nemocnice a lékárny, kina, banky, pošty, cestovní kanceláře, komerční budovy,

výstavní síně, veletrhy, konferenční místnosti, showroomy.

 

Místa pro volný čas: restaurace, kavárny, bary a kluby, parky, salóny, fitness či

sportovní centra, atp.

 

 

 

 kampaně - reklamní, politické a jiné

propagace na veřejném prostranství - před obchody,

restaurace, atp. 

outdoor Digitální LED Poster lze použít k venkovní plošné reklamě:

Lze ho jednoduše umístit kamkoli.

NOVINKA
kterou nenajdete jinde ve světě

https://www.facebook.com/digipromo.cz/reviews/?ref=page_internal


I N D O O R

O U T D O O R

Různé druhy rámů pro různé druhy událostí.
NA KAŽDÉ TÉMA VAŠÍ AKCE!

je vyroben z eloxovaného, lehkého a
přitom odolného hliníku

rám je velmi tenký a v různých
materiálech (barvách)

obrazovka je složena z jednotlivých
LED panelů s P2,5

celkové rozlišení jednoho Posteru je
256 x 768 px.

svítivost obrazovky ≥ 1,200cd/m² je
optimální i proti silnému slunečnímu
světlu

panel je napájený 230V AC pomocí
dodávaného kabelu

integrovaný software umožňuje
připojení pomocí zařízení Android
nebo PC z jednoho či ze vzdáleného
místa prostřednictvím technologie
WiFi, USB a HDMI.

 

 

 

 

 

 

rám je vodotěsný a velmi stabilní

obrazovky jsou na obou stranách a
jsou složeny z jednotlivých LED
panelů s P3 

rozlišení jedné strany Posteru je 
 320 x 512 px.

svítivost obrazovky ≥ 5,000cd/m² je
optimální i proti přímému
slunečnímu světlu

panel je napájený 230V AC pomocí
dodávaného kabelu

integrovaný software umožňuje
připojení pomocí zařízení Android
nebo PC z jednoho či ze vzdáleného
místa prostřednictvím technologie
WiFi a 4G mobilní sítě.

 

 

 

 

 

 

WiFi HDMI USB Android VideoWindows Foto Hudba



Dejte sbohem konvenčním
reklamním zařízením.

R O Z M Ě R Y

BUĎTE KREATIVNÍ
A ZAUJMĚTE!



PRONÁJEM

kontrola a zkouška grafiky
 
 

doprava po Praze na vaši událost
 
 

instalace a deinstalace
 
 

nahrání a spuštění
(videa, animace, fotky)

grafických podkladů
 
 

dojíždíme po celé Evropě

JSME JEDINÝM PRONAJÍMATELEM TAKOVÉHO
LED POSTERU V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU.

V ceně pronájmu:

 

v případě dopravy mimo Prahu účtujeme dopravné.



CENA PRONÁJMU

NECHTE SI ZASLAT CENOVOU NABÍDKU

Cena za jedno zařízení se odvíjí podle počtu celkově
pronajatých zařízení, nebo podle počtu dnů pronájmu.

 

 

K R Á T K O D O B Ý

Níže uvedené ceny jsou  za jedno zařízení (LED Poster), na
jeden den (24 hodin) pronájmu, bez DPH.

v případě pronájmu tří zařízení na 2 dny, je cena za jedno
zařízení a jeden den 4 500 Kč bez DPH. Celkem cena za

pronájem 4 500 Kč x 3 zařízení x 2 dny = 27 000 Kč bez DPH.

PŘÍKLAD:
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5 900 KčCena pronájmu VENKOVNÍHO LED Posteru: O
U
T
D
O
O
R

*
 
 *

 
 

Uvedená cena je platná pouze v případě kombinace pronájmu
alespoň s jedním INDOOR (vnitřním) LED Posterem.

Standardní cena pronájmu venkovního LED Posteru: 7 900 Kč

Cena za jeden den a zařízení se snižuje s počtem pronajatých zařízení
nebo počtem dnů pronájmu.



SPECIÁLNÍ SLEVY PRO STÁLÉ ODBĚRATELE

 

D L O U H O D O B Ý

INDOOR OUTDOOR

MÁME ZKUŠENOSTI S TVORBOU
POUTAVÝCH PREZENTACÍ, S VIDEI,

I ZAJÍMAVÝMI ANIMACEMI.

JSME PŘIPRAVENI POSKYTNOUT VÁM I
ORIGINÁLNÍ GRAFICKÉ NÁVRHY PŘÍMO PRO

VAŠE ÚČELY.

obchodní jednotky,
showroomu,
restaurace, atp.

 se zaučením software,
flexibilním servisem, 
případnou vzdálenou
správou.

Digitální LED Poster do vaší

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH a
jsou za 1 LED Poster.
V případě pronájmu vícero
Posterů nabízíme slevu.

na 3 měsíce……. 9 950 Kč / měsíčně
na 6 měsíců……. 8 300 Kč / měsíčně
na 12 měsíců……7 450 Kč / měsíčně

SPECIÁLNÍ CENY PRO PRONÁJEM:

Hledáte originální
celoplošnou reklamu? 

před obchodem
před restaurací
před vaší kanceláří

Umístění kdekoli venku!

Zajistíme zábor veřejného
prostoru.

Potřebujete doplnit digitální
marketingovou kampaň na
místech, kde nejsou jiné
reklamní nosiče?

Instalace, servis a vzdálená
správa samozřejmostí.

CENA NA DOTAZ



REFERENCE

• OBECNÍ DŮM V PRAZE • PŘEHLÍDKA NATALI RUDEN EDEN • KOOPERATIVA

• KONFERENCE WO.MEN 2019, SVĚT ASISTENTKY, JAK BUDOVAT LOVEBRAND

• VÝSTAVY PRO TOMAS ARSOV, ACCOUNTEX OBCHODY, NABÍDKY RESTAURACE ASTRA

• MĚSTO ZITTAU • BENZINA • NADACE ČS  • IBM • GOOGLE • WWW.DIGIPROMO.CZ

Video reference jsou na našem
YouTube:

DIGIpromo DIGIpromo(klikni zde)

„Díky Digitálnímu LED Posteru jsme byli
na akci vidět a to nám pomohlo k dalším

zakázkám, nebo lepším prodejům“

Naši klienti se shodují:

http://www.digipromo.cz/
https://www.youtube.com/channel/UCHPygxu3f5sL34rnH_K5wGw/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0
https://www.youtube.com/channel/UCHPygxu3f5sL34rnH_K5wGw/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0
https://www.youtube.com/channel/UCHPygxu3f5sL34rnH_K5wGw/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0


DIGIpromo s.r.o. 
Na Třebešíně 599/24

100 00, Praha 10 - Strašnice
IČ: 636 69 790

DIČ: CZ63669790
 
 
 
 

digipromo.cz
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WWW.DIGIPROMO.CZ

digipromo.cz

+420 797 869 753

info@digipromo.cz

https://www.facebook.com/digipromo.cz/
https://www.instagram.com/digipromo.cz/
https://www.facebook.com/digipromo.cz/
http://www.digipromo.cz/
https://www.instagram.com/digipromo.cz/

