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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 ob-
chodu resp. miesta predaja. Uplatnia sa najmä vo veľkých 
priestranstvách nákupných stredísk. Svojím žiarivým a jas-
ným obrazom priťahujú pozornosť okoloidúcich na veľké 
vzdialenosti a upozornia na práve prebiehajúce akcie a ak-
tuálne výhodné ponuky.

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

Outdoorová
reklama
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Všetky LED obrazovky v sieti Led Promotion využívajú 
jednotný bigový formát 9,6 m x 3,6 m po celom Slovensku.

Technické
špecifikácie



Váš reklamný spot

Možnosti grafi ckého spracovania reklamných spotov sú 
neobmedzené. Led obrazovka poskytuje priestor na odvysiela-
nie nielen statického vizuálu ale aj hranej animácie, či krát-
keho video spotu. 

statický vizuál: .JPG, .PNG, .TIFF, .BMP

video spot: .AVI, .WMV, .MOV, .MP4, .MPEG



Ako LED obrazovky
fungujú

8 po sebe idúcich reklamných spotov sa nazýva slučka. Každý 
spot sa v slučke zobrazí presne 8 sekúnd. Trvanie slučky je 
64 sek. Váš spot sa teda v slučke zobrazuje každých 64 sek. 
Ako pridanú hodnotu Vám ponúkame možnosť odvysielať až 3 
mutácie vášho spotu. V praxi to znamená, že každých 64 sek. 
vám môže bežať iný spot. 
To všetko v jednom balíku bez ďalších príplatkov či 
navyšovania ceny.



Naša slučka

64 sek.
slučka

8 spotov rotuje v pravidelnej frekvencii celý deň. Nasadenie 
alebo výmena spotu je možná kedykoľvek na požiadanie klien-
ta. Žiadne náklady na tlač a výlepy.

Led obrazovka je viditeľnejšia, je účinnejšia a je on-line.

Štruktúra playlistu



Naši TOP klienti



Pridajte sa aj vy
k našim spokojným klientom



Welcome to
LED revolution

designed by Led Promotion


