RAIL
REKLAM

REKLAMA NA NÁDRAŽÍCH, VE VLACÍCH A NA ŽELEZNICI

VÍME,
KOHO OSLOVUJETE.

ÚČINNÁ REKLAMA
NA NÁDRAŽÍCH,
VE VLACÍCH
A NA ŽELEZNICI
Každým rokem přibývá času, který trávíme mimo domov.
Přibývá podnětů kolem nás a náš čas je stále vzácnější.
Více času trávíme také cestováním. Téměř 82 % cestujících stráví
cestováním vlakem až dvě hodiny týdně. Naše reklamní plochy
pokrývají nejfrekventovanější místa na nádražích, ve vlacích
a v okolí železnice. O účinné venkovní reklamě toho víme mnoho.
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Naše reklamní nosiče jsou vaše prodejní místa a železnice je váš
obchodní dům. Každý den přepraví vlaky v ČR 550 000 cestujících,
z toho 47 % ve věku do 30 let. Komunikujte s nimi, prodávejte jim,
informujte a bavte je. Naši cestující jsou mladí, otevření a svoje
spotřebitelské preference si stále utvářejí. Reklama ve vlacích
a na nádražích má vysoký potenciál dlouhodobě ovlivnit
jejich nákupní chování.
Veškeré fotografie v tomto materiálu zachycují reálné lokality
a skutečné reklamní nosiče společnosti RAILREKLAM, spol. s r. o.
Dejte o sobě vědět tam, kde je vaše reklama na očích.

www.railreklam.cz
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SPOLEČNOST RAILREKLAM
Více než 20 let zkušeností představuje záruku kvalitních reklamních nosičů
na nejfrekventovanějších místech. Díky dlouholetému působení v oblasti
venkovní reklamy víme, co v tomto oboru funguje a co ne. Které reklamní
nosiče dokážou Vaše zákazníky opravdu zaujmout a které reklamní nosiče
jsou pro Vaši kampaň ty nejvhodnější.

REKLAMNÍ
NOSIČE
13 druhů ve 3 kategoriích pro Vaši účinnou reklamu

OUTDOOR

NÁDRAŽÍ

VLAK
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Za dobu svého působení
jsme získali mnoho stálých klientů,
kteří pravidelně využívají
naše reklamní nosiče a spolehlivé služby.
Nejsou to pouze reklamní a mediální agentury,
ale také desítky a stovky přímých
a regionálních klientů, kteří znají svoji
cílovou skupinu a znají účinnost
našich reklamních ploch.
RAILREKLAM PROVOZUJE 3 ZÁKLADNÍ KATEGORIE REKLAMNÍCH NOSIČŮ:

OUTDOOR NÁDRAŽÍ VLAK
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Billboardy

5

Bannery

9

Rámečky v příměstské dopravě ČD
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Rámečky SC Pendolino

2
6

Bigboardy

VariaposteryTM
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Naše nabídka je široká a každý si u nás může vybrat reklamní nosič podle svých potřeb a možností.
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www.railreklam.cz
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Železniční mosty
7

CLV
10

8

4

Plachty

PosterCubyTM

Polepy stolků SC Pendolino

Distribuce letáků ve vlacích ČD
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Promoakce na nádražích
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BILLBOARDY
Nejrozšířenější médium
venkovní reklamy

OUTDOOR

Podle výzkumů denně sleduje billboardy
až 60 % městského obyvatelstva. Při jízdě
hromadnou dopravou jim věnuje pozornost
dokonce 74 % dospělých osob. Naše plochy
najdete všude v okolí železnice, především
v centrech měst, městeček a podél silnic.
Našich téměř 1300 billboardů pokrývá celé
území České republiky.
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69 %
58 %
55 %
52 %

JAKÉ NOSIČE JSOU NEJVÍCE SLEDOVANÉ?
1
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3
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69 % VariaPostery v podchodech a na nástupištích
58 % Rámečky ve vlacích
55 % CLV
52 % Závěsné bannery

BIGBOARDY
Jak jsou veliké,
tak jsou účinné
35 m2 reklamního prostoru pro Vaši
prezentaci. Jsou nepřehlédnutelné,
nechají vyniknout i originálním
kreativním nápadům. Každá plocha má
své vlastní osvětlení, které prodlužuje
dobu jejího působení. Pochlubte se
kreativní reklamou ve velkém stylu.
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ŽELEZNIČNÍ MOSTY
Neustále vzrůstající hustota silniční dopravy a vysoká mobilita
obyvatelstva řadí železniční mosty k nadprůměrně účinným
a zároveň velmi dostupným nosičům reklamy. Můžete je využít
jako jednotlivé panely 3 x 1,25 m, jako jejich násobky
nebo mostní celoformát.
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Dejte o sobě vědět!
Největší výhodou je opakované působení po dlouhou dobu.
Díky tomu se reklama na železničních mostech stane
nepřehlédnutelnou součástí Vašich cest. Vhodná pro
dlouhodobou reklamu s regionálním nebo lokálním
zacílením. Mimořádně vhodná jako navigační systém.
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PLACHTY
Mega, giga, hyper, super.
To vše jsou
reklamní plachty
Velké a nepřehlédnutelné reklamní plochy,
kterým nelze uniknout. Naše reklamní plachty
jsou umístěné především v centrech měst.
Všechny mají své osvětlení, díky kterému fungují
24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Chcete-li
ukázat, že na to Váš produkt má, využijte
velkoformátové reklamní plachty.

NA PRVNÍM DOJMU ZÁLEŽÍ
Reklamní nosiče jsou často místem prvního kontaktu zákazníka s Vaším zbožím. Víme, jak je pro
celkový úspěch kampaně důležité udělat první
dojem. Naše reklamní nosiče poskytují kvalitní
prostor pro to, aby první dojem z Vaší reklamy byl
ten nejlepší. Péče a pravidelný servis je to nejmenší, co pro Vaši reklamu můžeme udělat.

ZÁVĚSNÉ
BANNERY
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NÁDRAŽÍ

Nosič s oboustranným zásahem!
Malý závěsný banner formátu 3 x 1,25 m, který může být instalován
jak v nádražních halách, tak na nástupištích. Výhodou je možnost
oboustranného potisku u většiny vhodných lokací. Můžete jej
stejně dobře využít pro celorepublikovou i lokální kampaň.
Doporučená minimální délka trvání kampaně jsou 3 měsíce.

VARIAPOSTERY
Nejsledovanější
reklamní nosič
na železnici
Reklamní nosič, kterého si všímá 69 %
všech cestujících. Přináší mimořádně
účinnou kombinaci středního formátu
252 x 119 cm (3 x A0) a umístění ve
výši očí. Variapostery jsou umístěné na
nejfrekventovanějších místech nádraží
často ve spojení s moderními lavičkami
pro pohodlnější čekání. Síťový prodej
umožňuje rovnoměrné pokrytí cestující
populace ve vybraném regionu nebo
v celé České republice. Variapostery jsou
reklamní nosiče, bez kterých se intenzivní
kampaň na železnici neobejde.

17

19

CLV (CITYLIGHT)
Prosvětlené plochy na nádražích
CLV (City-Light-Vitríny) jsou prosvětlené reklamní nosiče tradičního
„street furniture“ formátu 118,5 x 175 cm, umístěné v nádražních
halách, podchodech a příchodech k vlakům. Při vybírání jejich
pozic jsme se soustředili na místa s vysokou frekvencí pohybu
cestujících. Naše síť CLV pokrývá všechna frekventovaná nádraží
po celé České republice.
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POSTERCUBE
Dominantní pozice
v nádražních halách
Postercube jsou reklamní zařízení, která
dokážou dominovat každé nádražní hale.
Kovová konstrukce opatřená PVC
bannerem poskytuje 4 účinné strany
o rozměrech 100 x 240 cm. Vzhledem
ke svým rozměrům upoutá pozornost
i těch, kteří nádražím pouze procházejí.
Postercube nejsou fixní reklamní plochou,
rádi je umístíme na nádraží dle Vašeho
výběru. Výborně fungují individuálně!
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RÁMEČKY 49x49
Příměstská doprava

VLAK

Rámečky ve vlacích jsou pracovití dělníci vlakové reklamy. Alespoň
jednou týdně cestuje vlakem 10 % populace ve věku 12-79 let.
Každý týden zaznamená reklamu ve vlacích 599 000 jednotlivých
cestujících. Jsou to Vaši zákazníci, pravidelní cestující do práce
a do škol. Podle regionu si můžete vybrat spádovou oblast, která
Vám nejlépe vyhovuje. Dlouhá doba strávená cestováním vlakem
zaručuje Vašim reklamním motivům zvýšenou dobu vnímání.

736 000 OSOBNOSTÍ TÝDNĚ
1 339 000 MĚSÍČNĚ
Každý týden pravidelně zaznamenává reklamu na nádražích
736 000 jednotlivých cestujících. Alespoň jednou v uplynulém měsíci
zaznamenalo reklamu ve vlacích nebo na nádražích 1 339 000
cestujících. Z toho 60 % tvoří lidé ve věku 16-44 let a 61 % cestujících
ji považuje za užitečný zdroj informací. Dejte o sobě vědět tam,
kde Vás chtějí.
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SC PENDOLINO
Rámečky + polepy stolků
Reklama v Pendolinu představuje
unikátní možnost oslovit vysoce bonitní
cílovou skupinu „business“ cestujících,
především na lince Praha - Ostrava.
Dlouhá doba strávená v pohodlném
a tichém prostředí luxusního vlaku
vytváří ty nejlepší předpoklady pro
vnímání a zapamatování Vaší reklamy.
Můžete si podle své náročnosti vybrat
ze dvou druhů rámečků formátu
49 x 49 cm nebo 33 x 47 cm nebo
z polepů rozkládacích a výklopných
stolků. Tyto plochy vám zaručí, že Vaši
reklamu nikdo z cestujících nepřehlédne.
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90 %
61 %
41 %
44 %
63 %
CO SI O REKLAMĚ NA ŽELEZNICI MYSLÍ CESTUJÍCÍ?
1
2
3
4
5

90 % cestujících reklama na železnici nevadí
61 % považuje reklamu na železnici za užitečný zdroj informací
41 % považuje reklamu ve vlacích nebo na vlakových nádražích za originální
44 % inspiruje k dalšímu vyhledávání informací
63 % občas připomíná zboží nebo služby, které by se jim mohly hodit

LETÁKY

PROMOAKCE

Ve vlacích Českých drah
Praha: Každý den vypravují ČD 41 - 44
dálkových spojů (17 300 míst) typu
EC/IC/R/Ex/EN, které se rozjídějí do
všech koutů ČR a zahraničí. Letáky
a reklamní tiskoviny až do váhy 50 g
umísťujeme přímo na sedadla
v 1. a 2. vozové třídě. Dlouhá doba
strávená cestováním v dálkových
spojích umožňuje cestujícím věnovat
Vašim tiskovinám nerušenou pozornost.
Umožňujeme i cílení na jednotlivé
vlakové spoje.

Na nádražích
Nádražní prostory jsou místa s přirozeně vysokou frekvencí pohybu
lidí. Představují ideální prostor pro propagaci Vašich produktů
a služeb formou promoakcí. Vašim promoteamům vyhradíme
ta nejlepší místa tak, aby oslovily maximální množství cestujících.
Času na oslovení budou mít dost, 63 % cestujících stráví čekáním
na vlak 6-15 minut.
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