
Czech Advertising, a.s. vlastní světelné reklamní nosiče na sloupech veřejného 
osvětlení sloužící jako celoměstský reklamní systém, kde platí: „V jednoduchosti 
je genialita!“ Jedná se v současnosti o nejmodernější typ reklamních nosičů  
v centrech světových metropolí. Kouzlo našich city-lightů spočívá především ve skvělé 
viditelnosti ve večerních a nočních hodinách (viditelnost nepřetržitě 24 hodin denně). 
Czech Advertising Vám může nabídnout nejfrekventovanější (kde se průjezdnost na 
komunikacích s umístěnými reklamními nosiči pohybuje mezi 120 – 196 tisíci vozidly 
za den) a nejlukrativnější místa v Praze (v samotném centru města, kde není jiný typ 
reklamy povolen). Celkem vlastníme 2064 reklamních ploch. Citylighty na sloupech 
veřejného osvětlení jsou v současnosti hlavní novinkou světové venkovní reklamy. A je 
to zároveň i jediný typ reklamních nosičů (který svým rozměrem, osvětlením, kvalitou 
použitých materiálů) nenarušuje genius loci světových velkoměst.
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Světelné reklamní  
noSiče 21. Století

Nejmodernější typ reklamních
nosičů v centrech světových metropolí.

Skvělá viditelnosti ve večerních
a nočních hodinách (celých 24 hodin denně).

2064 reklamních ploch
na nejfrekventovanějších
a nejlukrativnějších místech v Praze.

Citylight vitríny jsou vyrobeny nejmodernějšími 
technologiemi z nejkvalitnějších materiálů.

Fakturační údaje:
Czech Advertising, a.s.
Plzeňská 314/217d, 150 00 Praha 5

Bankovní účet:
1970353389/0800

Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze v oddíle B vložka 11077.

IČ: 27595307
DIČ: CZ27595307

Sídlo:
Plzeňská 314/217d, 150 00 Praha 5

Telefony:
+420 774 440 901, +420 774 440 902,
+420 774 440 903

E-mail: info@cz-adv.cz

Firma byla založena r. 2006
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5. května
nábřeží kpt.Jaroše
Rozvadovská spojka
Dobříšská
Evropská
K Barrandovu
Spořilovská
Strakonická

Jižní spojka
Vrchlického
Kartouzská
Rohanské nábřeží
Legerova
I. P. Pavlova
Nuselský most
Barrandovský most

Wilsonova
V Holešovičkách
Liberecká
Ke Štvanici
Plzeňská
Duškova
Štěrboholská
Strahovský tunel
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Srm 1/2a
velikost: 41 x 146 cm
využití středové sloupy

Srm 2/1
velikost: 55 x 100 cm
využití boční sloupy v
jednosměrných komunikacích

Světelná reklamní média -  Srm
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Cena za jednu plochu 
3.300 Kč

Agenturní provize 
15 %

Sleva při nákupu
100 ploch 5 %
250 ploch 10 %
350 ploch 15 %
500 ploch 20 %

Sleva časová
3 až 5 měsíců 5 %
6 až 11 měsíců 10 %
12 až 18 měsíců 15 %
nad 18 měsíců 20 %

Bonus
možno sjednat 
individuálně dle velikosti 
dosaženého objemu
nad 500.000 Kč - 5 % 
nad 1.000.000 Kč - 10 %
nad 2.500.000 Kč - 15 %
nad 5.000.000 Kč - 20 %

Sleva při platbě předem
3 až 5 % 
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vysoká efektivita

Průjezdnost až 196 000 aut denně

Skvělá viditelnost 24 hodin denně


