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MOSTY

Most může sloužit jako reklamní nosič pro reklamní sdělení či 

jako navigace. Umístěná reklama je vhodná pro dlouhodobé ob-

dobí. Formáty těchto nosičů jsou odlišné na rozdíl od billboardů 

a bigboardů. Patří k velmi viditelným reklamním plochám.

směrové informace

krátké reklamní sdělení

dlouhodobé kampaně

Vaši reklamu mohou vidět až 

desítky tisíc lidí denně.

Vaši reklamu mohou vidět až 

desítky tisíc lidí denně.
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POSTER
CUBE

Postercube jsou reklamní zařízení, která dokáží dominovat např. 

v nádražní hale. Kovová konstrukce opatřená PVC bannerem 

poskytuje čtyři účinné strany o rozměrech 100 × 200 cm. Vzhle-

dem ke svým rozměrům upoutá pozornost i těch, kteří místem 

pouze procházejí. Postercube nejsou fi xní reklamní plochou, 

rádi je umístíme na místech dle vašeho výběru. Výborně fungují 

i individuálně!

nové produkty

speciální nabídky

kulturní a sportovní akce

krátkodobé kampaně

Upoutá pozornost i těch, kteří 

místem pouze procházejí.

Upoutá pozornost i těch, kteří 

místem pouze procházejí.
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MHD Vnitřní reklama

Vnitřní reklama v MHD je tou nejdostupnější formou marketin-

gové kampaně, která denně osloví tisíce cestujících.

Oblíbená letáková prezentace fi rem ve formátech A3 a A4  je 

vhodná pro informování o akcích a novinkách. Vaše fi rem-

ní logo s odkazem na webové stránky umístěné na madlech 

v trolejbusech a tramvajích mají cestující doslova na dosah ruky.

nové produkty

speciální nabídky

kulturní a sportovní akce

krátkodobé i dlouhodobé kampaně

Cestující zde mají reklamu 

na dosah ruky.

Cestující zde mají reklamu 

na dosah ruky.
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EVENTY
Jsme schopni realizovat Vaše náročné představy, nasloucháme 

Vám. Celou akci vždy připravíme podle originálního konceptu. 

Věnujeme se každému detailu.

Akci zajistíme od prvního plánování, přes přípravu programu pro 

účastníky, zajistíme audiovizuální podporu, moderátora, veškeré 

technické zázemí a mnoho dalšího, co je pro hladký průběh 

úspěšné akce třeba.

Celý event můžeme podpořit mediální kampaní, kterou Vaši 

zákazníci nepřehlédnou!

promo akce, prezentace, expozice

hudební festivaly, letní kina

fi remní večírky

konference, kongresy

kulturní a sportovní akce

Akce šité na míru.Akce šité na míru.
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DIGITÁLNÍ 
TISK

Velkoplošný digitální tisk je způsob tisku, který umožňuje bez 

dalšího mezikroku vytvořit tiskovinu přímo z počítače a to již od 

jednoho kusu.

Další předností je možnost tisku na širokou škálu materiálů – 

například papír, textil, PVC plachtovina aj.

plachty, poutače, plakáty

reklamní tabule, samolepky

polepy automobilů polepy výloh

fólie pro okenní grafi ku

veletržní expozice, prezentační systémy

Univerzál nejen pro reklamu.Univerzál nejen pro reklamu.
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BILLBOARDY
Naše společnost disponuje 670 nosiči na území Plzeňského 

a Karlovarského kraje, ať už se jedná o billboardy rozměru 

5,1 × 2,4 m nebo bigboardy rozměru 9,6 × 3,6 m. Společnost 

dále nabízí výstavbu nové plochy ve Vámi vybrané lokalitě. Podle 

výzkumů denně sleduje billboardy až 60 % městského obyva-

telstva. Při jízdě hromadnou dopravou jim věnuje pozornost 

dokonce 74 % dospělých osob. Naše plochy najdete na nejfrek-

ventovanějších křižovatkách, především v centrech měst, a podél 

hlavních silnic.

nové produkty

speciální nabídky

kulturní a sportovní akce

dlouhodobé kampaně

podpora image značky

Billboardy denně sleduje 

až 60 % obyvatel města.

Billboardy denně sleduje 

až 60 % obyvatel města.
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BIGBOARDY

Bigboardy o rozměrech 9,6 × 3,6 m nabízejí 35 m2 reklamního 

prostoru pro Vaši prezentaci. Bigboardy jsou nepřehlédnutelné, 

nechají vyniknout i originálním kreativním nápadům. Každá 

plocha má své vlastní osvětlení, které prodlužuje dobu jejího 

působení.

nové produkty

speciální nabídky

kulturní a sportovní akce

krátkodobé kampaně

podpora image kampaně

Pochlubte se kreativní reklamou 

ve velkém stylu.

Pochlubte se kreativní reklamou 

ve velkém stylu.
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CLV City-Light-Vitríny

CLV (City-Light-Vitríny) jsou prosvětlené reklamní nosiče tradiční-

ho „street furniture“ formátu 118,5 × 175 cm, umístěné na za-

stávkách městské hromadné dopravy, na parkovištích nákupních 

center, nebo volně stojící na místech s velkou frekvencí pohybu 

chodců.

nové produkty

speciální nabídky

kulturní a sportovní akce

krátkodobé kampaně

dlouhodobé kampaně

Na očích ve dne i v noci.Na očích ve dne i v noci.
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PŘÍSTŘEŠKY
MHD

Přístřešky na zastávkách MHD jsou skvělým prostorem k infor-

mování cestujících o Vámi pořádaných akcích i jejich detailnímu 

programu. S ohledem na čas, který stráví cestující čekající na za-

stávce v dopravní špičce 3–4 minuty, mimo špičku 5–10 minut, 

je tak žádanou reklamou a cestující se jí věnují podrobněji než 

jiným mediím.

Rozměr plochy: Samolepící fólie 110 × 80 cm

nové produkty

speciální nabídky

kulturní a sportovní akce

krátkodobé kampaně

dlouhodobé kampaně

Žádaná reklama pro čekající cestující.Žádaná reklama pro čekající cestující.
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PLACHTY

Velké a nepřehlédnutelné reklamní plochy, kterým nelze unik-

nout. Naše reklamní plachty jsou umístěné především v centrech 

měst. Všechny mají své osvětlení, díky kterému fungují 24 hodin 

denně, 7 dní v týdnu. Chcete-li ukázat, že na to Váš produkt má, 

využijte velkoformátové reklamní plachty.

nové produkty

speciální nabídky

kulturní a sportovní akce

dlouhodobé kampaně

Díky osvětlení fungují plachty 

24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Díky osvětlení fungují plachty 

24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
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REKLAMNÍ 
LAVIČKY

Reklamní lavičky s rozměrem potisku 165 × 60 cm jsou oblíbe-

nou reklamní plochou, která se již stala součástí okolí autobuso-

vých a MHD zastávek, škol, pošt, zdravotnických zařízení a dal-

ších frekventovaných míst v centrech měst.

nové produkty

speciální nabídky

kulturní a sportovní akce

krátkodobé i dlouhodobé kampaně

Místo pro odpočinek i reklamní 

sdělení.

Místo pro odpočinek i reklamní 

sdělení.

31

MHD Vnější reklama

Nejžádanější formou je vnější celopolep autobusu, v případě 

Plzně také trolejbusu a tramvaje. Vnější reklama na MHD je 

vhodná především na dlouhodobé kampaně. Dejte vědět svým 

zákazníkům, co je u Vás nového a podpořte image Vaší značky.

podpora image značky

nové produkty

kulturní a sportovní akce

krátkodobé i dlouhodobé kampaně

Cestující, chodci i kolemjedoucí 

řidiči. Ti všichni vás uvidí.

Cestující, chodci i kolemjedoucí 

řidiči. Ti všichni vás uvidí.

25

LED 
OBRAZOVKY

K moderním dynamickým způsobům prezentace patří venkovní 

led obrazovky. Jejich kvalitní technologie zaručují, že Vaše rekla-

ma bude skvěle vidět za každého počasí. LED obrazovky přitahují 

pozornost svými pohyblivými videospoty.

Díky umístění na nejfrekventovanějších křižovatkách jsou vidi-

telné pro chodce i pro cestující projíždějící kolem v dopravních 

prostředcích.

nové produkty

speciální nabídky

kulturní a sportovní akce

krátkodobé i dlouhodobé kampaně

Přitahují pozornost akčními spoty.Přitahují pozornost akčními spoty.

25

27

31

41

PLZEŇ.CZ

Oblíbený zpravodajský portál s více jak 10 000 návštěvníky den-

ně. Kromě aktuálního zpravodajství z Plzně a Plzeňského kraje 

přináší svým návštěvníkům informace o událostech, sportovních 

akcích, dopravních omezeních a mnoho dalšího.

Plzeň.cz je také jedinečný prostor pro Vaši mediální kampaň 

ve formě bannerů, inzerce, pozvánek na události a PR článků.

online bannery

PR články

inzerce

Reklama pro více jak 10 000 

návštěvníků portálu.

Reklama pro více jak 10 000 

návštěvníků portálu.
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PLZEŇ TV

Vaše mediální kampaň na obrazovkách našich diváků. Aktuální 

regionální zpravodajství, zábava, kulturní a vzdělávací pořady. 

Plzeňané si ji mohou naladit na 37. kanálu. Plzeň TV má pro své 

diváky i mobilní aplikaci s internetovým vysíláním.

televizní spoty

interview

reportáže

Vaše TV kampaň.Vaše TV kampaň.

43

45

ZAK TV

Jedna z největších regionálních televizí v ČR. Vysílání ZAK TV 

sleduje přes 300 000 diváků v Plzeňském a Karlovarském kraji 

již od roku 1996 tedy přes 20 let. Každý den vysílá aktuální 

zpravodajství a zajímavé publicistické pořady.

televizní spoty

interview

reportáže

Na obrazovce již 20 let.Na obrazovce již 20 let.
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OFSET

Ofsetový tisk je vhodný především pro realizaci velkonáklado-

vých a vysoce kvalitních tiskovin. Ofsetová technologie je známa 

více než sto let a je založena na principu postupného nanášení 

tekutých barev. Výsledkem je pak soutisk, který dá požadovaný 

výsledek.

Zákazníkům nabízíme kompletní servis – od grafi cké přípravy 

přes tisk až po knihařské zpracování.

zakázková výroba knih

časopisů

letáků, plakátů

kalendářů

technicko-hospodářských tiskovin

Kvalitně ve velkém nákladu.Kvalitně ve velkém nákladu.

57

FLEXO TISK

Flexotisk je moderní tisková technologie využívaná převážně 

k výrobě obalových materiálů. Flexotisk využíváme pro velmi 

širokou paletu výrobků, a také pro mimořádně kvalitní tisk barev-

ných reprodukcí. Umožňuje nejen potisk papíru, ale také plasto-

vých fólií nebo etiket. Naše technologie povoluje tisknout etikety 

v jedné až šestibarevné verzi.

samolepicí etikety, logistické etikety 

grafi cké etikety, etikety na kotoučích 

potravinářské etikety

etikety na alkohol, etikety na víno 

etikety na kosmetiku, termo etikety

Flexibilně a rychle.Flexibilně a rychle.

61

KOMUNIKAČNÍ
AGENTURA Navrhujeme, tvoříme, vyrábíme, zajišt´ujeme, realizujeme 

a vyhodnocujeme... to vše pro Vaši lepší komunikaci.

Mediální komunikace

Publikace, výstavy

Reklamní předměty

Marketing

Kreativní a grafi cké práce

Tisková produkce

Flexibilně a rychle.Flexibilně a rychle.
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NAŠI
ZÁKAZNÍCI

Děkujeme našim zákazníkům za důvěru, které si velice ceníme.

Připojte se k našim spokojeným zákazníkům i Vy. Těšíme se na nové projekty!
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NAVIGACE

Navigační hliníkové desky (lampostery) o rozměru 80 × 120 cm, 

či tzv. outbannery o rozměru 60 × 260 cm, zavěšené na sloupech 

veřejného osvětlení Plzně, Karlových Varů, Sokolova, Chebu, 

Domažlic, Ostrova nad Ohří aj. se staly velmi rozšířenou formou 

reklamy. Naši specialisté Vám poradí nejvhodnější počet i umístě-

ní navigačních cedulí pro správné oslovení cílového klienta. Jsme 

schopni osadit sloupy veřejného osvětlení dle Vašich požadavků 

i v lokalitách, kde zatím navigační cedule nevisí.

směrové informace

krátké reklamní sdělení

krátkodobé kampaně

dlouhodobé kampaně

Osadíme sloupy i tam, kde zatím 

navigační cedule nevisí.

Osadíme sloupy i tam, kde zatím 

navigační cedule nevisí.
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Posláním skupiny Euronova group podnikatele Radka Nováka je zajišťování širokého portfolia v oblasti mediálních služeb. Součás-

tí skupiny Euronova Group jsou reklamní agentury W&P Euronova, Korekt W&P Euronova a West Media Communication, které 

disponují vlastní nabídkou reklamních ploch. Díky tomuto spojení vznikla největší síť reklamních ploch přesahující Karlovarský 

a Plzeňský kraj. V těchto dvou krajích disponujeme více jak 670 reklamními billboardy ve standardu euroformátu. Naší předností 

je především kvalita ploch, pozorný výběr nových lokalit našeho expanzního oddělení, exkluzivita, profesionální servis a účinnost 

realizovaných kampaní.

Polygrafickou výrobu zajišťují naše další dvě společnosti. Tiskárna Euronova, která poskytuje služby v oblasti flexotisku a digitální-

ho velkoformátového tisku a ofsetová tiskárna NAVAtisk. 

Připojením televizní stanice Plzeň TV, ZAK TV a zpravodajského portálu Plzen.cz vznikají další možnosti propagace našich klientů.

NEJVĚTŠÍ MEDIÁLNÍ  
POSKYTOVATEL
NA ZÁPADĚ ČECH



OUTDOOR

U outdoorové reklamy je kladen důraz především na kvalitu plochy, její umístění, vlastní provedení konstrukce a průběžný 

servis. Největší roli hraje lokalita vystavěného nosiče či případné nasměrování a výhledová vzdálenost plochy. Pravidelnými 

kontrolami reklamních nosičů předcházíme snížení efektivity Vaší kampaně z důvodů poškození plakátů v důsledku klima-

tických podmínek či působením vandalů. Obsazenost našich reklamních ploch je v průměru 80 %, což reprezentuje kvali-

tu naší sítě nejlépe. Každý klient má u nás možnost poskytnutí úplného servisu, který zahrnuje poradenství při výběru 

nejvhodnějších lokalit a médií přes originální grafiku, tisk, výlep a logistiku.
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BILLBOARDY
Naše společnost disponuje 670 nosiči na území Plzeňského 

a Karlovarského kraje, ať už se jedná o billboardy rozměru 

5,1 × 2,4 m nebo bigboardy rozměru 9,6 × 3,6 m. Společnost 

dále nabízí výstavbu nové plochy ve Vámi vybrané lokalitě. Podle 

výzkumů denně sleduje billboardy až 60 % městského obyva-

telstva. Při jízdě hromadnou dopravou jim věnuje pozornost 

dokonce 74 % dospělých osob. Naše plochy najdete na nejfrek-

ventovanějších křižovatkách, především v centrech měst a podél 

hlavních silnic.

nové produkty

speciální nabídky

kulturní a sportovní akce

dlouhodobé kampaně

podpora image značky

Billboardy denně sleduje 

až 60 % obyvatel města.
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BIGBOARDY

Bigboardy o rozměrech 9,6 × 3,6 m nabízejí 35 m2 reklamního 

prostoru pro Vaši prezentaci. Bigboardy jsou nepřehlédnutelné, 

nechají vyniknout i originálním kreativním nápadům. Každá plo-

cha má své vlastní osvětlení, které zajišťuje viditelnost i za tmy.

nové produkty

speciální nabídky

kulturní a sportovní akce

krátkodobé kampaně

podpora image kampaně

Pochlubte se kreativní reklamou 

ve velkém stylu.
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NAVIGACE

Navigační hliníkové desky (lampostery) o rozměru 80 × 120 cm, 

či tzv. outbannery o rozměru 60 × 260 cm, zavěšené na sloupech 

veřejného osvětlení Plzně, Karlových Varů, Sokolova, Chebu, 

Domažlic, Ostrova nad Ohří aj. se staly velmi rozšířenou formou 

reklamy. Naši specialisté Vám poradí nejvhodnější počet i umístě-

ní navigačních cedulí pro správné oslovení cílového klienta. Jsme 

schopni osadit sloupy veřejného osvětlení dle Vašich požadavků 

i v lokalitách, kde zatím navigační cedule nevisí.

směrové informace

krátké reklamní sdělení

krátkodobé kampaně

dlouhodobé kampaně

Osadíme sloupy i tam, kde zatím 

navigační cedule nevisí.
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MOSTY

Most může sloužit jako reklamní nosič pro reklamní sdělení či 

jako navigace. Umístěná reklama je vhodná pro dlouhodobou 

kampaň.

směrové informace

krátké reklamní sdělení

dlouhodobé kampaně

Vaši reklamu mohou vidět až  

desítky tisíc lidí denně.
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PLACHTY

Velké a nepřehlédnutelné reklamní plochy, kterým nelze unik-

nout. Naše reklamní plachty jsou umístěné především v centrech 

měst. 

nové produkty

speciální nabídky

kulturní a sportovní akce

dlouhodobé kampaně

Plachtou lze zakrýt i lešení  

při opravě budovy.
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CLV City-Light-Vitríny

CLV (City-Light-Vitríny) jsou prosvětlené reklamní nosiče tradiční-

ho „street furniture“ formátu 118,5 × 175 cm, umístěné na za-

stávkách městské hromadné dopravy, na parkovištích nákupních 

center, nebo volně stojící na místech s velkou frekvencí pohybu 

chodců.

nové produkty

speciální nabídky

kulturní a sportovní akce

krátkodobé kampaně

dlouhodobé kampaně

Na očích ve dne i v noci.
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PŘÍSTŘEŠKY
MHD

Přístřešky na zastávkách MHD jsou skvělým prostorem k infor-

mování cestujících o Vámi pořádaných akcích i jejich detailnímu 

programu. S ohledem na čas, který stráví cestující čekající na za-

stávce v dopravní špičce 3–4 minuty, mimo špičku 5–10 minut, 

je tak žádanou reklamou a cestující se jí věnují podrobněji než 

jiným mediím.

Rozměr plochy: Samolepící fólie 110 × 80 cm

nové produkty

speciální nabídky

kulturní a sportovní akce

krátkodobé kampaně

dlouhodobé kampaně

Žádaná reklama pro čekající cestující.
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POSTER
CUBE

Postercube jsou reklamní zařízení, která dokáží dominovat např. 

na pěší zóně. Kovová konstrukce opatřená PVC bannerem 

poskytuje čtyři účinné strany o rozměrech 100 × 200 cm. Vzhle-

dem ke svým rozměrům upoutá pozornost i těch, kteří místem 

pouze procházejí. Postercube nejsou fixní reklamní plochou, 

rádi je umístíme na místech dle vašeho výběru. Výborně fungují 

i individuálně!

nové produkty

speciální nabídky

kulturní a sportovní akce

krátkodobé kampaně

Upoutá pozornost i těch, kteří 

místem pouze procházejí.
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LED 
OBRAZOVKY

K moderním dynamickým způsobům prezentace patří venkovní 

led obrazovky. Jejich kvalitní technologie zaručují, že Vaše rekla-

ma bude skvěle vidět za každého počasí. LED obrazovky přitahují 

pozornost svými pohyblivými videospoty.

Díky umístění na nejfrekventovanějších křižovatkách jsou vidi-

telné pro chodce i pro cestující projíždějící kolem v dopravních 

prostředcích.

nové produkty

speciální nabídky

kulturní a sportovní akce

krátkodobé i dlouhodobé kampaně

Přitahují pozornost akčními spoty.
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REKLAMNÍ  
LAVIČKY

Reklamní lavičky s rozměrem potisku 165 × 60 cm jsou oblíbe-

nou reklamní plochou, která se již stala součástí okolí autobuso-

vých a MHD zastávek, škol, pošt, zdravotnických zařízení a dal-

ších frekventovaných míst v centrech měst.

nové produkty

speciální nabídky

kulturní a sportovní akce

krátkodobé i dlouhodobé kampaně

Místo pro odpočinek i reklamní  

sdělení.



TRANSPORT

Vaší marketingovou kampaň umístěnou na veřejné městské dopravě nikdo nepřehlédne. Osloví řidiče projíždějících au-

tomobilů i kolemjdoucí chodce. Denně prostředky MHD v Plzni přepraví přes 300 000 osob, jsou tak nejvíce využívanou 

složkou dopravní infrastruktury ve městě a skvělým nástrojem pro Vaší propagaci.

100 tramvají

100 autobusů

70 trolejbusů

360 ploch typu citylight
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MHD Vnější reklama

Nejžádanější formou je vnější celopolep autobusu, v případě 

Plzně také trolejbusu a tramvaje. Vnější reklama na MHD je 

vhodná především na dlouhodobé kampaně. Dejte vědět svým 

zákazníkům, co je u Vás nového a podpořte image Vaší značky.

podpora image značky

nové produkty

kulturní a sportovní akce

krátkodobé i dlouhodobé kampaně

Cestující, chodci i kolemjedoucí 

řidiči. Ti všichni vás uvidí.
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MHD Vnější reklama

Tramvaje

• Celoplošná/celopolep

• Tramboard 430 × 240 cm

• BS fólie 100 × 45 cm

• MS fólie 170 × 45 cm

• QS fólie 220 × 60 cm

• KS fólie 360 × 60 cm

• CL side 118,5 × 175 cm

Trolejbusy

• Celoplošná/celopolep

• QS fólie 220 × 45 cm

• KS fólie 360 × 45 cm

• Zadní čelo 100 × 45 cm

• Trolejboard 430 × 185 cm

• Zadní okno 210 × 75 cm

Autobusy

• Celoplošná/celopolep

• QS fólie 220 × 45 cm

• KS fólie 360 × 45 cm

• Zadní čelo včetně okna/dle typu vozu

• Zadní okno malé 150 × 90 cm

• Zadní okno 210 × 70 cm

• Busboard (bok) 430 × 230 cm

• Bus BigBoard (celý bok) 900 × 230 cm

• CL side (bok) 118,5 × 175 cm
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MHD Vnitřní reklama

Vnitřní reklama v MHD je tou nejdostupnější formou marketin-

gové kampaně, která denně osloví tisíce cestujících.

Oblíbená letáková prezentace firem ve formátech A3 a A4  je 

vhodná pro informování o akcích a novinkách. Vaše firem-

ní logo s odkazem na webové stránky umístěné na madlech 

v trolejbusech a tramvajích mají cestující doslova na dosah ruky.

nové produkty

speciální nabídky

kulturní a sportovní akce

krátkodobé i dlouhodobé kampaně

Cestující zde mají reklamu  

na dosah ruky.
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MHD Vnitřní reklama

Letáky

Všechny vozy MHD  

• A3 420 × 297 mm

• A4 210 × 297 mm

Tramvaj

• A2 cliboard 420 × 594 mm

Madla
Všechny vozy MHD 

• 100 kusů (200 ploch)

• 95 × 83 mm

Opěradla 
sedadel

Všechny vozy MHD
• 35 × 48 cm

Cityscreen 
17” monitor

Počet opakování za smyčku × stopáž

Pouze v autobusech

• Klasik 2 × 30 s

• Klasik plus 4 × 30 s

• Mini 2 × 10 s

• Mini max 4 × 10 s



DIGITÁLNÍ 
MÉDIA

Propojením televizních stanicí Plzeň TV a ZAK TV se zpravodajským portálem Plzeň.cz získali Plzeňané ucelené aktuální 

informace o svém městě a jeho okolí.

Zároveň vznikla vyjimečná nabídka pro naše klienty: Ucelená mediální kampaň, ve které propojujeme televizní reklamu 

s online kampaní v podobě bannerů a PR článků.
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PLZEŇ.CZ

Oblíbený zpravodajský portál s více jak 10 000 návštěvníky den-

ně. Kromě aktuálního zpravodajství z Plzně a Plzeňského kraje 

přináší svým návštěvníkům informace o událostech, sportovních 

akcích, dopravních omezeních a mnoho dalšího.

Plzeň.cz je také jedinečný prostor pro Vaši mediální kampaň 

ve formě bannerů, inzerce, pozvánek na události a PR článků.

online bannery

PR články

inzerce

Reklama pro více jak 10 000  

návštěvníků portálu.
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PLZEŇ TV

Vaše mediální kampaň na obrazovkách našich diváků. Aktuální 

regionální zpravodajství, zábava, kulturní a vzdělávací pořady. 

Plzeňané si ji mohou naladit na 27. kanálu. Plzeň TV má pro své 

diváky i mobilní aplikaci s internetovým vysíláním.

televizní spoty

interview

reportáže

Vaše TV kampaň.



45

ZAK TV

Jedna z největších regionálních televizí v ČR. Vysílání ZAK TV 

sleduje přes 300 000 diváků v Plzeňském a Karlovarském kraji 

již od roku 1996, tedy přes 20 let. Každý den vysílá aktuální 

zpravodajství a zajímavé publicistické pořady. ZAK TV vysílá v HD 

kvalitě.

televizní spoty

interview

reportáže

Na obrazovce již 20 let.



EVENTY
Díky firemním akcím prohloubíte vztahy se zákazníky, zaměstnanci nebo obchodními partnery. Eventy vytvářejí emoce a bu-

dují pozitivní image Vaší značky.

Vytváříme spolu s Vámi zážitky, díky kterým budou lidé na Vaši firmu rádi a dlouho vzpomínat. Vaše akce proběhne pod 

dohledem lidí s mnohaletými zkušenostmi s pořádáním kulturních akcí.
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EVENTY
Jsme schopni realizovat Vaše náročné představy, nasloucháme 

Vám. Celou akci vždy připravíme podle originálního konceptu. 

Věnujeme se každému detailu.

Akci zajistíme od prvního plánování, přes přípravu programu pro 

účastníky, zajistíme audiovizuální podporu, moderátora, veškeré 

technické zázemí a mnoho dalšího, co je pro hladký průběh 

úspěšné akce třeba.

Celý event můžeme podpořit mediální kampaní, kterou Vaši 

zákazníci nepřehlédnou!

promo akce, prezentace, expozice

hudební festivaly, letní kina

firemní večírky

konference, kongresy

kulturní a sportovní akce

Akce šité na míru.



POLYGRAFICKÁ 
VÝROBA

Tiskárna Euronova je vybavena nejmodernější technologií tisku i dokončujícího zpracování, což umozňuje dodat zakázku 

v nejvyšší možné kvalitě a v nejkratším možném termínu. Prvořadým cílem je maximální spokojenost zákazníka v poměru 

cena – kvalita, seriózní jednání a individuální přístup ke každému zákazníkovi.
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DIGITÁLNÍ 
TISK

Velkoplošný digitální tisk je způsob tisku, který umožňuje bez 

dalšího mezikroku vytvořit tiskovinu přímo z počítače a to již od 

jednoho kusu.

Další předností je možnost tisku na širokou škálu materiálů – 

například papír, textil, PVC plachtovina aj.

plachty, poutače, plakáty

reklamní tabule, samolepky

polepy automobilů polepy výloh

fólie pro okenní grafiku

veletržní expozice, prezentační systémy

Univerzál nejen pro reklamu.
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OFSET

Ofsetový tisk je vhodný především pro realizaci velkonáklado-

vých a vysoce kvalitních tiskovin. Ofsetová technologie je známa 

více než sto let a je založena na principu postupného nanášení 

tekutých barev. Výsledkem je pak soutisk, který dá požadovaný 

výsledek.

Zákazníkům nabízíme kompletní servis – od grafické přípravy 

přes tisk až po knihařské zpracování.

zakázková výroba knih

časopisů

letáků, plakátů

kalendářů

technicko-hospodářských tiskovin

Kvalitně ve velkém nákladu.
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FLEXO TISK

Flexotisk je moderní tisková technologie využívaná převážně 

k výrobě obalových materiálů. Flexotisk využíváme pro velmi 

širokou paletu výrobků, a také pro mimořádně kvalitní tisk barev-

ných reprodukcí. Umožňuje nejen potisk papíru, ale také plasto-

vých fólií nebo etiket. 

samolepicí etikety, logistické etikety 

grafické etikety, etikety na kotoučích 

potravinářské etikety

etikety na alkohol, etikety na víno 

etikety na kosmetiku, termo etikety

Tisk etiket pro vaše výrobky.



KOMUNIKAČNÍ
AGENTURA

Marketing, reklama, komunikace – Pomáháme našim klientům komunikovat s těmi jejich – Jsme zvědaví, sršíme nápady 

a hlavně nad věcí přemýšlíme.
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KOMUNIKAČNÍ
AGENTURA Navrhujeme, tvoříme, vyrábíme, zajišt´ujeme, realizujeme 

a vyhodnocujeme... to vše pro Vaši lepší komunikaci.

Mediální komunikace

Publikace, výstavy

Reklamní předměty

Marketing

Kreativní a grafické práce

Tisková produkce

Flexibilně a rychle.
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NAŠI
ZÁKAZNÍCI

Děkujeme našim zákazníkům za důvěru, které si velice ceníme.

Připojte se k našim spokojeným zákazníkům i Vy. Těšíme se na nové projekty!
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