Ceník
reklamních služeb
2019/2020

Vaše reklama
muže
° nyní cestovat
i busem

Nabízíme reklamní plochy

na autobusech provozujících:
pravidelnou linkovou dopravu (PAD)
na území jižních Čech, v oblastech Český Krumlov, Kaplice,
Milevsko, Písek, Prachatice, Vimperk a Vodňany
dálkové linky
do Prahy, Tábora, Dačic a Sušice
městskou dopravu
v Písku, Vimperku, Milevsku a v Č. Krumlově

v objektech a na pozemcích:
autobusových nádraží a informačních kanceláří
v Č. Krumlově, Kaplici, Písku, Prachaticích, Vimperku, Volarech, Vacově

zastávky u ČD Vodňany
na všech pobočkách cestovní kanceláře Saturn
v Č. Budějovicích, Č. Krumlově,
Prachaticích, Písku
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Velkoplošná reklama
• Reklamní plochy na bocích autobusu
• Reklama na zadní části autobusu
Prostor
pro Vaši
reklamu

Nájemné – standardní autobus

Prostor pro Vaši reklamu

12 měsíců

1 měsíc

Boky autobusu

40 000 Kč

4 000 Kč

Zadní čelo autobusu vč. okna

30 000 Kč

3 500 Kč

reklamu
Celopolep
autobusu
pro Vaši
Prostor

Nájemné – malokapacitní autobus
reklamu
Prostor

Bežná délka
standardního autobusu:
10 – 12 m

Prostor
reklamu
60 000pro
Kč Vaši5 500
Kč

Prostor
pro Vaši
reklamu

pro Vaši
Celopolep
autobusu

Výroba a polep nejsou zahrnuty
v ceně nájemného. Cena bude
sdělena na vyžádání.

Prostor pro Vaši reklamu

12 měsíců

1 měsíc

Prostor
45 000 pro
Kč Vaši 4reklamu
500 Kč

Boky autobusu

25 000 Kč

3 000 Kč

Zadní čelo autobusu vč. okna

25 000 Kč

3 000 Kč

Bežná délka
malokapacitního autobusu:
7–9m

Reklamní bannery
na zadní straně vozu
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• Reklama na zadním skle

Reklama je umístěna pouze na zadním okně v rozměrech dle typu
autobusu, přibližný rozměr je 150 x 50 cm.

Cena nájemného

12 měsíců

další rok

Banner na zadním skle

12 000 Kč

10 000 Kč

• Reklamní pruh na zadní části
Cenově nejdostupnější druh vnější reklamy, vhodná i pro krátkodobé
kampaně již od tří měsíců. Přibližný rozměr banneru je 150 x 20 cm.
Cena nájemného

12 měsíců + výroba

1 měsíc

9 000 Kč

1 500 Kč

Reklamní pruh

Doplňující informace:
Samolepící folii dodává zákazník, který rovněž zajistí její nalepení a sejmutí
odbornou firmou. Na sklech musí být použita fólie s certifikátem ATEST 8 SD.
V případě poškození laku karoserie autobusu uhradí zákazník jeho opravu.
Na základě požadavku zajistíme polep a výrobu fólie, cenová nabídka bude
sdělena na vyžádání.

Reklamní letáky
a plakáty
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• Letáky či plakáty na sklech autobusů
• Letáky na reklamních plochách
v prostorách autobusových nádraží
v Č. Krumlově, Kaplici, Písku, Prachaticích či Vimperku.

Letáky jsou vyvěšovány v obvyklých formátech A5, A4, A3, A2
na místech k tomu určených; jsou možné i další varianty formátů
letáků – ceny budou dodány na vyžádání.
Nájemné za 1 ks

každý započatý měsíc

3 měsíce

formát A5

80 Kč

210 Kč

formát A4

150 Kč

420 Kč

formát A3

200 Kč

570 Kč

formát A2

400 Kč

1 170 Kč

Reklama
na jízdenkách v PAD
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A) textová reklama na lícové straně

Reklama je tištěna odbavovacím zařízením (OZ) na lícovou stranu
jednotlivých jízdenek. Pod vlastním textem jízdenky je umístěn text o
délce přibližně 2–4 řádky dle požadavků objednavatele.

B) grafická reklama na lícové straně
Grafická reklama je tištěna odbavovacím zařízením na lícovou stranu
jednotlivých jízdenek formou černobílého (thermo) tisku o maximálním rozměru 50 x 20 mm. Vhodné pro umístění firemního loga.

Ceník reklamy za 1 týden

1 provoz*

firma

Textová reklama – 2 řádky

3 200 Kč

18 500 Kč

Textová reklama – další řádek

500 Kč

21 000 Kč

Grafická reklama / logo firmy

3 200 Kč

18 500 Kč

*Reklama do OZ se vždy nahrává pro celý provoz. Je možno vybírat z provozů
Č. Krumlov+Kaplice / Prachatice+Vimperk / Písek / Vodňany / Milevsko – v každém
provozu je cca 30 OZ. Nahrání samostatně pro vybranou linku není možné. Objem
prodaných jízdenek z OZ za týden je cca 18 500 ks / provoz, 130 000 ks / firma.

C) reklama na zadní straně jízdenek

Jedná se o jednobarevný opakovaný potisk zadní strany štočku papíru
pro tisk jízdenek s možností výběru barvy tisku. Pro reklamu lze využít
zadní plochy jízdenek ve formátu cca 55 x 40 mm, aby byla na jedné
jízdence vždy kompletní reklama. Náklady na výrobu tiskové matrice
hradí odběratel. Reklamu je možné zacílit na vybrané linky společnosti.

Reklama na zadní straně
jednobarevný potisk

provoz / měsíc

firma

15 000 Kč

70 000 Kč

výroba tiskové raznice – jednorázový poplatek 3 000 Kč

Další možnosti reklamních služeb
• stojany, billboardy na autobusových nádražích v majetku
firmy, visačky zavěšené na madlech sedadel, reklama na
spodní hraně jízdních řádů
• odkaz uvedený na facebookovém profilu společnosti
www.fb.com/busem.cz
• reklamní bannery na webu www.busem.cz
• článek ve firemním čtvrtletníku Na cestách
• další reklama dle dohody partnerů
• reklama na uvítací stránce po připojení do bezplatného WiFi hotspotu formou obrázku nebo textu,
s možností aktivního odkazu (v dálkových autobusech)

Ceny reklamních služeb jsou smluvní
a sjednávají se dohodou. Mimo jiné závisí
na umístění reklamy a na atraktivitě
nájemní plochy. Doba pronájmu začíná
vždy dnem instalace reklamy.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH
a jsou platné od 1. 3. 2019 do vydání nového ceníku.

ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.
Žižkova tř. 1914/1a
370 01 České Budějovice
tel.: 386 100 131
e-mail: info@busem.cz
FB: www.facebook.com/busem.cz

www.busem.cz

