
ÚPLNE PRVÁ SIEŤ
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Umiestnenie na 
frekventovaných 

miestach

Flexibilita zmien obsahu 
vašej reklamy Okamžitá 

produkcia

Možnosť spustenia 
naraz na 10 LED 

paneloch

Veľkoplošné LED obrazovky sú v súčasnosti najprestížnejším a najúčinnejším
médiom používaným v outdoor reklamnom priemysle. 

Outdoorová reklama 

Ponúkajú neobmedzené možnosti zobrazovania 
všetkých druhov informácií na veľkej ploche, viditeľnej 
zo vzdialenosti aj niekoľko sto metrov. Veľkoplošné 
LED displeje slúžia na pritiahnutie väčšieho množstva 
zákazníkov priamo do obchodu resp. miesta predaja. 
Uplatnia sa najmä vo veľkých priestranstvách nákupných 
stredísk. Svojím žiarivým a jasným obrazom priťahujú 
pozornosť okoloidúcich na veľké vzdialenosti a upo-
zornia na práve prebiehajúce akcie a aktuálne výhodné 
ponuky.

Svetelné plnografi cké LED obrazovky sa vyznačujú 
veľmi pôsobivým zobrazením informácií podľa predstáv 
svojich majiteľov v reálnom čase. Prinášajú významnú 
úsporu nákladov na reklamu v mieste predaja. Priamo 
ovplyvňujú zákazníkov v procese rozhodovania bezpros-
tredne pred vstupom do predajne tak, že zákazník má 
možnosť porovnať svoje predstavy a potreby s tým, čo v 
predajni môže získať.

Jednotný BIG 
formát na celom 

Slovensku

9,6 x 3,6



LED obrazovka s dlhým priamym nájazdom v križovatke, smer centrum, vstup do BA z Brna

Evidenčný list LED BA02P LAMAČ

LED obrazovka s dlhým priamym nájazdom v križovatke, smer centrum, vstup do BA z Brna

mesačný počet 
potencionálnych 
videní:

700 tis.

LamaÏVNá ceVWa 1c/5959, BraWLVOava

na pyOµQe HM TESCO LamaÏ

9,6 m x 3,6 m

vĀavo, NROmo

1000 m

v RNRO¯ LED pORFKy Va naFKádzajú náNXpné ceQWUá, HM TESCO LAMAÎ, 
GALÉRIA, McDonaOd
V� AUDI, OMV a mQRK«�ÑDOģLe

ceVWa I. WULedy, KOavný ħaK meVWRm

vyVRNá

VWUedná

Adresa

Umiestnenie

Rozmer

Poloha

9LGLWHĀQRVħ

Okolie

7\S�SULĀDKOHM�NRPXQLN£FLH�

)UHNYHQFLD�SRK\EX�£XW

)UHNYHQFLD�SRK\EX�FKRGFRY



mesačný počet 
potencionálnych 
videní:

800 tis.
LED obrazovka s dlhým priamym nájazdom smer Viedeň a obchodným centrám

Evidenčný list LED BA01V PETRŽALKA

mesačný počet 
potencionálnych 
videní:

Panónska cesta 9, Bratislava

na pylóne HM TESCO PetrŀDlka

9,6 m x 3,6 m

vĀavo, kolmo

500 m

v okolí LED plochy sa nachádzajú nákupné centrá, HM TESCO PETRĿALKA, 
OC DANUBIA, CARREFOU, NAY elektrodom. Predajne znaÏLek KIA, MERCEDES, 
MAZDA, AAA AUT2�D�ÑDlšie

cesta I. triedy, hlavný ħah mestom

vysoká

vysoká

Adresa

Umiestnenie

Rozmer

Poloha

9LGLWHĀQRVħ

Okolie

7\S�SULĀDKOHM�NRPXQLN£FLH�

)UHNYHQFLD�SRK\EX�£XW

)UHNYHQFLD�SRK\EX�FKRGFRY



LED obrazovka s dlhým priamym nájazdom v križovatke, smer centrum, vstup do BA z Brna

Evidenčný list LED BA03V ZLATÉ PIESKY

mesačný počet 
potencionálnych 
videní:

900 tis.

Cesta na Senec, Bratislava-Ruŀinov

na pylóne HM TESCO Zlaté piesky

9,6 m x 3,6 m

vpravo, kolmo

500 m

v okolí LED plochy sa nachádzajú nákupné centrá, HM TESCO Zlaté piesky, 
PALACE shoping, ASKO nábytok, McDonald’s, AUDI, BMW, Mercedes, 
Kúpalisko Zlaté piesky a mnoh«�ÑDlšie

cesta I. triedy, hlavný ħah mestom

vysoká

vysoká

Adresa

Umiestnenie

Rozmer

Poloha

9LGLWHĀQRVħ

Okolie

7\S�SULĀDKOHM�NRPXQLN£FLH�

)UHNYHQFLD�SRK\EX�£XW

)UHNYHQFLD�SRK\EX�FKRGFRY



Zvolenská cesta 8, Banská Bystrica

na pylóne HM TESCO Banská Bystrica

7,68 m x 2,88 m

vpravo, kolmo

500 m

v okolí LED plochy sa nachádzajú nákupné centrá, HM TESCO Banská 
Bystrica, Baumax, AAA Auto, Europa obchodný dom, NAY elektrodom a 
mnoh«�ÑDlšie

cesta I. triedy, výjazd na R1

vysoká

vysoká

Adresa

Umiestnenie

Rozmer

Poloha

9LGLWHĀQRVħ

Okolie

7\S�SULĀDKOHM�NRPXQLN£FLH�

)UHNYHQFLD�SRK\EX�£XW

)UHNYHQFLD�SRK\EX�FKRGFRY

Evidenčný list LED BB07V

LED obrazovka s dlhým priamym nájazdom, výjazd smerom na nákupné centrá a Zvolen

mesačný počet 
potencionálnych 
videní:

700 tis.



Evidenčný list LED KE10V

LED obrazovka s dlhým priamym nájazdom, v smere do centra mestaLED obrazovka s dlhým priamym nájazdom, v smere do centra mesta

Trolejbusová 1, Košice

na pylóne HM TESCO Košice

9,6 m x 3,6 m

vpravo, kolmo

800 m

v okolí LED plochy sa nachádzajú nákupné centrá, HM TESCO Košice, ASKO 
nábytok, Baumax, NAY elektrodom a mnoh«�ÑDlšie

hlavný ħah mestom

vysoká

vysoká

Adresa

Umiestnenie

Rozmer

Poloha

9LGLWHĀQRVħ

Okolie

7\S�SULĀDKOHM�NRPXQLN£FLH�

)UHNYHQFLD�SRK\EX�£XW

)UHNYHQFLD�SRK\EX�FKRGFRY

mesačný počet 
potencionálnych 
videní:

700 tis.



Evidenčný list LED NR05V

LED obrazovka s dlhým priamym nájazdom, hlavný ťah mestom

Bratislavská 5, Nitra

na streche HM TECSO Nitra nad vchodom do Galérie Tesco

9,6 m x 3,6 m

vĀavo, kolmo

700 m

v okolí LED plochy sa nachádzajú nákupné centrá, HM TESCO Nitra,GALÉRIA, 
Merkury market, ASKO nábytok, KIA, Mercedes, Citroën, Chevrolet, Škoda, 
AAA auto, McDonald’s, KFC a mnoh«�ÑDlšie

mestská komunikácia, hlavný ħah mestom

vysoká

vysoká

Adresa

Umiestnenie

Rozmer

Poloha

9LGLWHĀQRVħ

Okolie

7\S�SULĀDKOHM�NRPXQLN£FLH�

)UHNYHQFLD�SRK\EX�£XW

)UHNYHQFLD�SRK\EX�FKRGFRY

LED obrazovka s dlhým priamym nájazdom, hlavný ťah mestom

Bratislavská 5, Nitra

na streche HM TECSO Nitra nad vchodom do Galérie Tesco

9,6 m x 3x ,6 m

vĀavĀĀ o, kolmo

700 m

v okolí Lí ED plochy sa nachádzajú nákupné centrá, HM TESCO Nitra,GALÉRIA,
Merkury market, ASKO nábytok, KIA, Mercedes, Citroën, Chevrolet, Škoda,
AAA auto, McDonald’s, KFC a mnoh«�ÑDlšie

mestská komunikácia, hlavný ħaħħ h mestom

vysoká

vysoká

Adresa

Umiestnenie

Rozmer

Poloha

9LGLWHĀQRVħ

Okolie

7\S�SULĀDKOHM�NRPXQLN£FLH

)UHNYHQFLD�SRK\EX�£XW

)UHNYHQFLD�SRK\EX�FKRGFRY

mesačný počet 
potencionálnych 
videní:

800 tis.



Evidenčný list LED NR OD TESCO

LED obrazovka s dlhým priamym nájazdom, hlavný ťah mestom

Štefánikova, Nitra

na vRĀQej ploche pred OD TESCO Nitra v centre mesta

6 m x 3,5 m

vpravo

500 m

v okolí LED plochy sa nachádzajú nákupné centrá, OD TESCO Nitra, Galéra 
MLYNY, Mestská trŀnica, VÚB Banka, nHÑDleko pešia zóna, viaceré zastávky 
MHD, absolútne centrum mesta

mestská komunikácia, hlavný ħah mestom

vysoká

vysoká

Adresa

Umiestnenie

Rozmer

Poloha

9LGLWHĀQRVħ

Okolie

7\S�SULĀDKOHM�NRPXQLN£FLH�

)UHNYHQFLD�SRK\EX�£XW

)UHNYHQFLD�SRK\EX�FKRGFRY

mesačný počet 
potencionálnych 
videní:

700 tis.



Evidenčný list LED PO09P

mesačný počet 
potencionálnych 
videní:

600 tis.

Košická cesta 6, Prešov

na pylóne HM TESCO Prešov

7,68 m x 2,88 m

vpravo, kolmo

800 m

v okolí LED plochy sa nachádzajú nákupné centrá, HM TESCO Prešov, 
Baumax, centrum mesta a mnoh«�ÑDlšie

cesta I. triedy a hlavný ħah mestom

vysoká

vysoká

Adresa

Umiestnenie

Rozmer

Poloha

9LGLWHĀQRVħ

Okolie

7\S�SULĀDKOHM�NRPXQLN£FLH�

)UHNYHQFLD�SRK\EX�£XW

)UHNYHQFLD�SRK\EX�FKRGFRY

LED obrazovka s dlhým priamym nájazdom v križovatke, v smere od Košíc do centra mesta



Evidenčný list LED TN06V

Belá 6469, TreQÏ¯n

na pylóne HM TESCO TreQÏ¯n

9,6 m x 3,6 m

vpravo, kolmo v kruhovom objazde

1000 m

v RNRO¯ LED plochy sa nachádzajú nákupné centrá, HM TESCO TrenÏ¯Q� 
Laugaricio obchodný dom, ASKO nábytok,  AAA auto, McDonald’s, NAY 
elektrodom a mnoh«�ÑDlšie

mestská komunikácia, hlavný ħah mestom

vysoká

stredná

Adresa

Umiestnenie

Rozmer

Poloha

9LGLWHĀQRVħ

Okolie

7\S�SULĀDKOHM�NRPXQLN£FLH�

)UHNYHQFLD�SRK\EX�£XW

)UHNYHQFLD�SRK\EX�FKRGFRY

Belá 6469, TreQÏ¯n

na pylóne HM TESCO TreQÏ¯n

9,6 m x 3x ,6 m

vpravo, kolmo v kruhovom objb azde

1000 m

v RNRO¯ L¯ ED plochy sa nachádzajú nákupné centrá, HM TESCO TrenÏ¯Q�
Laugaricio obchodný dom, ASKO nábytok,  AAA auto, McDonald’s, NAYAA
elektrodom a mnoh«�ÑDlšie

mestská komunikácia, hlavný ħaħħ h mestom

vysoká

stredná

Adresa

Umiestnenie

Rozmer

Poloha

9LGLWHĀQRVħ

Okolie

7\S�SULĀDKOHM�NRPXQLN£FLH

)UHNYHQFLD�SRK\EX�£XW

)UHNYHQFLD�SRK\EX�FKRGFRY

LED obrazovka s dlhým priamym nájazdom na kruhový objazd, smerom k obchodným centrám

mesačný počet 
potencionálnych 
videní:

700 tis.

700 tis.



Evidenčný list LED TT04P

LED obrazovka s dlhým priamym nájazdom priamo v kruhovom objazdeLED obrazovka s dlhým priamym nájazdom priamo v kruhovom objazde

mesačný počet 
potencionálnych 
videní:

800 tis.

Veterná 40, Trnava

na pylóne HM TESCO Trnava

7,68 m x 2,88 m

kolmo v kruhovom objazde

600 m

v okolí LED plochy sa nachádzajú nákupné centrá, HM TESCO Trnava, 
GALÉRIA, NAY elektrodom, LIDL, KauȵDnd a mnoh«�ÑDlšie

mestská komunikácia, hlavný ħah mestom

vysoká

vysoká

Adresa

Umiestnenie

Rozmer

Poloha

9LGLWHĀQRVħ

Okolie

7\S�SULĀDKOHM�NRPXQLN£FLH�

)UHNYHQFLD�SRK\EX�£XW

)UHNYHQFLD�SRK\EX�FKRGFRY



Evidenčný list LED ZA08P

LED obrazovka s dlhým priamym nájazdom v hlavnej križovatke ŽilinaLED obrazovka s dlhým priamym nájazdom v hlavnej križovatke Žilina

Košická 3, ĿLOLQa

Qa pyOµQe HM TESCO ĿLOLQa

9,6 m x 3,6 m

priamo v kriŀovatke

1000 m

v RNRO¯ LED pORFKy sa QaFKádzajú QákupQé ceQWUá, HM TESCO ĿLOLQa, 
Merkury market, AAA auto, DráÏLN a mQRK«�ÑDOģLe

KOavQý ħaK mestom

vysoká

vysoká

Adresa

Umiestnenie

Rozmer

Poloha

9LGLWHĀQRVħ

Okolie

7\S�SULĀDKOHM�NRPXQLN£FLH�

)UHNYHQFLD�SRK\EX�£XW

)UHNYHQFLD�SRK\EX�FKRGFRY

mesačný počet 
potencionálnych 
videní:

800 tis.



Technické špecifi kácie reklamného obsahu 
v sieti veľkoplošných LED obrazoviek 

Reklama v sieti velkoplošných LED obrazoviek LEDPROMOTION je vhodná takmer pre každého zadávatela 
reklamného obsahu. Je vhodná pre mediálne a reklamné agentúry (množstevné zlavy), ktoré ju napr. môžu 
zahrnút do media mixu pre celoštátnu kampan. Je vhodná pre velké aj malé fi rmy, ktoré si svoje marketingové 
aktivity riešia interne a napr. potrebujú pohotovo zaradit zobrazenie svojej reklamy takmer v reálnom case 
(lokálne alebo celoštátne).

Tak ako každé reklamné médium, aj velkoplošný LED billboard sa vyznacuje urcitými špecifi ckými vlastnostami. 
Ich znalostou a vhodným prispôsobením obsahu inzercie môžete maximalizovat úcinnost kampane. Hlavou 
výhodou je dynamický obsah s vysokým jasom a kontrastom. Zásadným rozdielom je doba projekcie jedného 
spotu. Tomuto faktoru je vhodné prispôsobit citatelnost obsahu. Rozhodujúcim je velkost písma a dlžka samot-
ného reklamného textu, zobrazenie kontaktých informácií…
Na znásobenie pritiahnutia pozornosti sú vhodné urcité typy jasových (svetelných) efektov, ktoré môžu byt aj 
dodatocne vložené do takmer statickej prezentácie, ktorá bola pôvodne urcená pre printové médiá.
Všetky uvedené faktory v podstatnej miere ovplyvnujú efektivitu kampane. V prípade, že nemáte skúsenosti 
alebo potrebujete spolahlivý výsledok odporúcame využit služby našich odborníkov, ktorí z vami dodaných pod-
kladov pripravia efektívny spot pre siet velkoplošných LED billboardov.

Všeobecné požiadavky 

Technické špecifi kácie 
• rozlíšenie grafi ckého vizuálu – 1200x440 px
• formát statický .JPG, .TIFF, .PNG, .BMP alebo iný
• animácia/video .AVI, .MKV, .WMV (preferujeme)
• minimálna použitá velkost písma 1/6 výšky (všeobecne – cím väcšie, tým lepšie)
• odporúcame statické vizuály, nie vidieo spoty
• odporúcame použit tmavé pozadie prezentácie


