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2Vysílání spotu
na plazmových obrazovkách
 Umístění 3 ks plazmových obrazovek v 

interiéru pavilonu B
(Rozměr úhlopříčky plazmové obrazovky = 107 cm)

 Zaručeno 50 x vysílání vlastního spotu v délce do 20 s za 1 
den 

 Zvýhodněná cena 2.500,-/den + nedělní vysílání jako 
bonus ZDARMA, tzn., celkem cena za 3 dny = 5.000,-

 Vaši prezentace můžete dodat jako obrázky a fotografie, 
video a filmy nebo jako prezentaci v MS Power Pointu

 Zprovoznění plazmových obrazovek lze zajistit pouze
za předpokladu využití alespoň 6-ti vystavovatelů



3Vysílání spotu na plazmových 
obrazovkách – termín uzávěrky
TERMÍN uzávěrky objednávek na 

vysílání spotu nejpozději do 25.11.11!
 Zajistíme Vám editaci delšího spotu jeho prostříháním na 

požadovanou délku, ozvučení novou audio stopou, přidání
titulkové sady, vytvoření spotu z obrázkové prezentace, 
doplnění o dynamické efekty, apod.

 Dodání vlastního videospotu – 2 týdny před akcí



4Reklama na galerii v pavilonu B
- 1.kolo
1. kolo je určeno pouze vystavovatelům
v pavilonu B pod galerií

Základní informace:
 Minimální rozměr reklamní plochy je 2 x 1 m, jinak dle vlastního 

požadavku při zachování možné výšky na galerii (cca 1 m) a zvolení
libovolné délky.

 Cena pronájmu reklamní plochy: Kč 1 280,--/m2 + DPH = 20% 
zvýhodnění
(cena dle objednávkového bloku pro OPTA = Kč 1 600,--/m2)

 Zajistíme realizaci grafiky na základě Vašich požadavků vč. předešlé
cenové kalkulace.

 Možnost dodání vlastní grafické desky (odlehčený materiál) nebo 
banneru za podmínek viz výše.

 Instalaci reklamní grafiky na galerii provádí, a za jejich montáž
odpovídá, výhradně naše společnost. 

 Pro 1. kolo nabídky reklamy na galerii je uzávěrka 15. 12. 2011. 
Po tomto termínu bude dána možnost pronájmu vystavovatelům 2. kola.



5Reklama na galerii v pavilonu B
- 2.kolo
2. kolo je určeno zbývajícím vystavovatelům
v pavilonu B pod galerií

Základní informace:
 Stejné jako pro vystavovatele z 1. kola, tj. vystavovatelé přímo pod 

galerií.
 Pro 2. kolo nabídky reklamy na galerii je uzávěrka 15. 2. 2012

Pronájem plochy pro reklamu na galerii lze stejně jako všechny
ostatní reklamní služby v areálu objednat i elektronickou
formou v objednávkovém bloku www.objednavkovyblok.cz
pod kódem R100110



6Reklama na zábradlí v pavilonu B



7RÁDIO VELETRH –
Speciální nabídka

OPTA 2012

21.2.2012



8OPTA WELCOME POINT
prezentace značek
 Umístění Vašeho loga na hlavní stěnu – možnost 

maximálního zviditelnění
 Minimální rozměr loga 50 x 50 cm za cenu Kč 2 500,-- + DPH včetně

realizace loga a výlepu
 V případě požadavku na větší logo bude zpracována nová cenová

kalkulace


