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LED POSTER
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Jsme společnost působící v oblasti poskytování
originálních digitálních zařízení. Jako první v Evropě
pronajímáme video LED obrazovky velikosti běžných
papírových ROLL-UP, použitelných na různé události
a kampaně. Dále třeba v obchodech, firmách a na
dalších nespočet zajímavých místech.

Jelikož víme, jak nezbytnou úlohu hraje reklama, využíváme našich
zkušeností a vytváříme originální sítě reklamních mediálních ploch v
outdoor prostředí. V takové síti lze cílit na konkrétní klientelu. Věříme, že
reklama zacílená na správných místech přivede více zákazníků.
Statistiky dokazují, že digitální reklamní médium zaujme o 400% více než
klasické stacionární médium a díky pohyblivé reklamě zůstanou návštěvníci
o 30% déle v obchodě.

STAČÍ VYZKOUŠET
A POZNÁTE VÝSLEDKY
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CO JE DIGITÁLNÍ LED POSTER?

ORIGINÁLNÍ VIDEO LED OBRAZOVKA
tenké a snadno použitelné mobilní elegantní
reklamní zařízení - video obrazovka - do interiéru
či exteriéru s nejvyšším rozlišením - novinka na
světovém trhu.
Plně nahrazuje papírový ROLL-UP, klasické
reklamní TV na stojanech a billboardy na stěnách.
Výhodou je velká digitální LED obrazovka, na které
kdykoliv a kdekoliv promítnete videa, obrázky,
animace a texty.
Široce se používá k reklamě a kampaním, k
propagaci produktů a zajímavostí, navigaci nebo k
prezentaci informací.

Unikátní prostor

Elegantní design

Jednoduchý systém

Kvalitní displej

Ideální velikost

Vynikající kontrast

Plug and play

Vertikální obraz

VELMI STABILNÍ
TĚŽKÉ PŘEVRÁTIT A POŠKODIT
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CO VÁM NABÍZÍME?

ZDARMA vám poskytneme výše zmíněný
reklamní nosič (nebo podobný) v hodnotě
100 000 Kč při zapojení do partnerské sítě.

Získáváte plochu pro přehrávání vlastního reklamního obsahu.
My se postaráme o vše:
LED Postery přivezeme, nainstalujeme, naučíme vás základy
ovládání a zajistíme pravidelnou správu obsahu se servisem.

NEMÁTE ŽÁDNOU STAROST, JEN SI UŽÍVAT VLASTNÍ REKLAMNÍ SPOTY.
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CO VÁM DÁLE NABÍZÍME?
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PŘÍSTUP K VIP CENÁM
za propagaci vaší reklamy na dalších
místech v partnerské síti
s perfektním zacílením.

Perfektní zacílení? Partnerská sít, která je tvořena místy
s podobnou klientelou, jakou má přesně vaše místo.

NAVRHUJEME 3 VARIANTY SPOLUPRÁCE
Abychom vám mohli nabídnout další prostory pro vaší reklamu na
podobných místech v partnreské síti, které navštěvují vaši
potenciální zákazníci, musíme i nějakou část spouštěného času na
vašem zařízení využít pro ostatní členy partnerské sítě.

PRVNÍ MĚSÍC

:

KAŽDÝ DALŠÍ MĚSÍC

%

:

%

Na vašem reklamním zařízení je z celkového času určeno cca 67% doby
pro vás a 33% partnerským spotům v rámci otevírací doby.
První měsíc budete moci využít cca 83% celkové doby pro vlastní
reklamu, abyste se přesvědčili, jak je reklama efektivní.

!! ZARUČÍME !!
NEKONKURENČNÍ OBSAH PARTNERSKÝCH SPOTŮ A JEJICH
OBSAHOVOU KVALITU VE STANDARDU MÍSTA UMÍSTĚNÍ
PEČLIVÁ KONTROLA KAŽDÉHO OBSAHU
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CHCETE VYUŽÍVAT
100% SPOUŠTĚNÉHO ČASU
POUZE PRO SEBE?

Poskytneme vám reklamní zařízení jen pro vás, se
stejnými službami, za cenu dlouhodobého pronájmu.

CO Z TOHO BUDU MÍT?
Bezstarostnou reklamní plochu ve vlastním prostředí, kde můžete
propagovat informace, produkty, (atp.) a to plně digitálně! Dále budete
mít možnost se za exkluzivní ceny propagovat stejným způsobem po celé
síti a to na místech s perfektním cílením (na místa, kam chodí vaši
potenciální zákazníci - eliminace obecného bezúčelného zacílení).

CO SE ODE MĚ OČEKÁVÁ?
Udržení reklamního zařízení v bezpečí a v provozu, zajištění elektrického
připojení a pravidelné dodávání vlastních reklamních grafických
podkladů, které pro vás vzdáleně nahrajeme a spustíme dle časového
harmonogramu.

JAKÝ OBSAH BUDE SPUŠTĚN NA MÉM ZAŘÍZENÍ?
Na reklamním zařízení poběží především váš reklamní spot a to v
procentním poměru s jinými spoty v rámci denní doby (otevírací doby).
Partnerské spoty nebudou nikdy konkurenční s prostorem ve kterém se
spouští a budou vždy pečlivě vybírány a schvalovány tak, aby odpovídaly
standardu a kvalitě místa, ve kterém se spouštějí. Stejným způsobem se
bude případně umisťovat váš reklamní spot na jiných místech v síti.

PROČ REKLAMNÍ ZAŘÍZENÍ OD DIGIPROMO NEŽ SI KOUPIT SVÉ?
Nemusíte za něj zaplatit ani korunu. Nemusíte se učit specifickému
programu ovládajícího zařízení. Nemusíte řešit servis, opravy a nastavení
Posteru. A to nejdůležitější, jako VIP člen partnerské sítě máte exkluzivní
ceny za vaše reklamní spoty spuštěné v naší síti.

V JEDNODUCHOSTI JE SÍLA
OBDRŽÍTE REKLAMNÍ PROSTOR
VYTVOŘÍTE POUTAVÝ OBSAH
NAPLNÍTE CÍLE

NĚKOLIKALETÉ ZKUŠENOSTI Z OBORU

RŮZNÉ PARTNERSKÉ SÍTĚ̌

módní
butik

aquapark

salon
krásy

luxusní
vozy

premium
klenotnictví
VÁŠ
PROSTOR

zábavné
centrum
vzdělávací
semináře
golfové
hřiště

letištní
salonek

JEDNO MĚSTO - JEDNA KLIENTELA
ŽÁDNÁ KONKURENCE - PERFEKTNÍ CÍLENÍ
PRÁVĚ JEDNO NEJVÝZNAMNĚJŠÍ MÍSTO Z KAŽDÉHO OBORU
Módní butik, golfový klub, Obecní dům, autosalon, kasino,
klenotnictví, aquapark, salon krásy, zoologická, letištní
salonek, vybrané obchody, luxusní posilovna, zábavné
dětské centrum, sportovní centra, atp.

UNIKÁTNÍ ZACÍLENÍ
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Obdržíte náš LED Poster,
využíváte 100%
spouštěného času pro sebe,
platíte pronájem dle ceníku
dlouhodobého pronájmu.

VARIANTA

V případě poskytnutí
části spouštěného času
(cca 17 – 33%) pro
partnery na měsíční
vyžádání, obdržíte v
tomto měsíci slevu na
pronájem, a to až na
0 Kč za 33%
poskytnutého času.
Základní servis a
vzdálená správa od nás
samozřejmostí.
Vždy platí aktuální ceník na vyžádání včetně aktuálního počtu reklamních ploch v síti.

JSME PŘIPRAVENI POSKYTNOUT VÁM ORIGINÁLNÍ
GRAFICKÉ NÁVRHY PRO KAŽDOU KAMPAŇ
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Ukázka běžných cen za reklamu
pro nepartnerské žadatele:

VARIANTA

Využíváte cca 83%
spouštěného času
zdarma pro sebe
první měsíc, poté cca
67%.
Obdržíte náš LED
Poster, neplatíte nic,
ušetříte za pronájem
až 13 000 Kč měsíčně
a za plný servis.
Kontrola
nekonkurenčního
obsahu a vzdálená
správa
samozřejmostí.
Vždy platí aktuální ceník na vyžádání včetně aktuálního počtu reklamních ploch v síti.

VYUŽIJTE MOŽNOST VYZKOUŠENÍ OBRAZOVKY
NA TÝDEN ZCELA ZDARMA VE VAŠEM PROSTORU

Počet reklamních spotů na obrazovce: 6 -12
Délka jednoho spotu: 6 - 12s.
Počet opakování za 1 hodinu: 50 - 100x
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DÉLKA SPOTU

VARIANTA

Využíváte cca
17% spouštěného
času zdarma pro
sebe. Neplatíte nic,
ušetříte za pronájem
a za servis.
Naopak obdržíte
poměrnou část
financí za prodaný
časový prostor.

Vždy platí aktuální ceník na vyžádání včetně aktuálního počtu reklamních ploch v síti.

VŠE JE NA OSOBNÍ DOMLUVĚ
KONTAKTUJTE NÁS
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Fotografie jsou z instagramových stránek podobných poskytovatelů v USA.
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Video reference jsou na našem
YouTube:
DIGIpromo DIGIpromo

Naši klienti se shodují:
„Díky Digitálnímu LED Posteru
jsme vidět a to nám pomáhá k
lepším prodejům“
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• OBECNÍ DŮM V PRAZE • PŘEHLÍDKY NATALI RUDEN • KOOPERATIVA • GENERALI ČP • IF CAFÉ
• KONFERENCE WO.MEN 2019, SVĚT ASISTENTKY, JAK BUDOVAT LOVEBRAND, ŠKODA AUTO
• VÝSTAVY PRO TOMAS ARSOV, ACCOUNTEX OBCHODY, RESTAURACE ASTRA, PURAVIA
• MĚSTO ZITTAU • BENZINA • NADACE ČS • IBM • GOOGLE • PRAHA 11 • A DALŠÍ
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DIGIpromo s.r.o.
Na Třebešíně 599/24
100 00, Praha 10 - Strašnice
IČ: 636 69 790
DIČ: CZ63669790

WWW.DIGIPROMO.CZ
digipromo.cz
digipromo.cz

info@digipromo.cz
+420 797 869 753

VYSTUPTE Z DAVU A ZVIDITELNĚTE SE

