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INOVATÍVNE NÁPADY PRE VAŠE ZVIDITEĽNENIE:
 OD BIGBOARDOV, LED BOARDOV, FASÁDNE STENY,  3D LOGÁ, POLEPY...

...s kompletným servisom a návrhmi na možnosti riešenia
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en viditeľná reklama je aj efektívna reklama. OOH Solutions si je 
toho vedomý, preto Vám ponúka zviditeľnenie Vašej Lspoločnosti a zvýšenie povedomia značky aj produktu. Či už 

riešite veľké reklamné kampane, alebo ste malý obchodník  s 
cukrovinkami, atraktívne reklamné riešenie Vám nájdeme k Vašej 
spokojnosti. Oslnivý veľký Bigboard, Double-bigboard, Megaboard 
vyhľadáme podľa želania zákazníka.

OOH SOLUTIONS
Račianska 88 B, 831 02 Bratislava

Tel.: +421 904 582 572, Email: info@oohsolutions.eu
WWW.OOHSOLUTIONS.EU

otrebujete pre Vašu prevádzku 3D rezané 
písmo? Alebo chcete dodať Vašej Pkancelárii istú dávku dizajnu? Za pomoci 

rezaných písmen, najmä zo styroduru, alebo 
komatexu to pôjde. K dispozícii je niekoľko hrúbok 
materiálu. Do Vašej prevádzky vyberieme ten 
najvhodnejší materiál. Písmo je vhodné do 
exteriéru i interiéru. Po dodaní odtieňa Vašej farby 
v RAL dodáme Vášmu logu požadovanú farbu. 
Spolu s výrobou je u nás samozrejmá aj inštalácia.

ezaná reklama? Žiadny problém. Nechajte 
si u nás vyrezať či už jednoduché Rsamolepky na zadnú časť automobilu, 

jednoché logo, www nápis, alebo pútavú grafiku 
na výklad Vašej predajne. K dispozícii je niekoľko 
fólií určených na rôznorodé použitie. 
Pripravíme Vám bezplatnú kalkuláciu rezanej 
reklamy. 

 KLIENTI:

spokojnykon.sk
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aším hlavným cieľom je INOVATÍVNOSŤ 
a FLEXIBILITA, ktorou disponujeme. NPoskytnúť klientom len tie najlepšie 

riešenia pre ich Outdoorovú reklamu je pre nás 
prioritou. Spokojnosť a kvalita je u nás na prvom 
mieste.

 dnešnej dobe sa už skutočne nikto 
nezaobíde bez propagácie. Využite naše Vslužby pri propagácii firmy alebo produktu. 

Práve pre takéto príležitosti ponúkame niektoré 
výstavnícke produkty. Roll Up je vhodný aj na 
Vaše eventové akcie a firemné teambuildingy. Ich 
výhodou je jednoduchá zámena grafiky. Roll Up 
Vám dodáme v rôznych veľkostiach. 

k túžite po ešte väčšej atraktivite, siahnite 
po netradičnom riešení: Xbanner Stand AUP. Obe konštrukcie sa vyznačujú 

ľahkosťou, jednoduchou inštaláciou, ktorú 
zvládne naozaj každý a za pár sekúnd. Po 
skončení akcie Váš Xbanner Stand Up 
jednoducho zbalíte do malej prepravnej tašky a 
razom je pripravený na ďalšiu výnimočnú akciu.

rafické riešenia tvoríme s radosťou. 
Spracujeme Vám grafiku na plagát, Gbanner, Roll up, alebo X banner. Taktiež 

vytvoríme marketingové  kartičky, jedálne lístky a 
mnoho iného. Dodanie všetkých výstavných 
systémov Vám ponúkame na "kľúč" t. z., že  
zhotovíme grafický podklad, vytlačíme a 
doručíme ako komplet. V prípade záujmu aj 
nainštalujeme. 

e Vaša kancelária nudná, alebo by ste radi 
zatraktívnili a inovovali obchodné priestory? JPonúkame Vám nové nápady a riešenia, od 

spracovania grafického vizuálu, až po samotný 
výlep. Lepíme steny, výklady, nerezové výťahy  
alebo sklá v kanceláriach typu open office. 
Používame fasádne samolepky, eco tapety, fólie 
One Way Vision alebo iné fólie podľa Vášho 
želania.

ameriavame sa nielen na OOH panely, ale 
taktiež štítové fasády a fasády domov, Zktoré sú na miestach s vysokou frekvenciou 

pohybu peších alebo automobilov. Reklamy sú 
spravidla osvetlené. Okrem bežne dostupnej 
reklamy sú našou špecializáciou  atypické riešenia 
a nevšedné reklamy, ktoré sú už na prvý pohľad 
odlišné a pútavé. 

aše služby môžete taktiež využiť na 
miestach, kde nie je dostupná žiadna Nmožnosť bežných reklamných panelov. 

Na základe Vašich požiadaviek Vám navrhneme 
najlepšie možné riešenie pre dané miesto (napr.: 
lodné kontajnery umiestnené na prenajatom 
pozemku vrátane inštalácie bannerovej plachty.

adi poskytneme služby každému, nielen 
mediálnym agentúram, ale aj priamym Rklientom. Pokiaľ hľadáte vhodné plochy 

pre Vašu kampaň, neváhajte nás kontaktovať. Na 
základe Vašej špecifikácie Vám zašleme 
evidenčné listy dostupných plôch spolu s 
podmienkami.

OOH - Out of Home

VÝSTAVNÍCKE SYSTÉMY
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