
Produktové
listy



Billboard

rozměr: 
popis: nejrozšířenější médium venkovní reklamy, tzv.  „eurostandard“
počet: více než 1 200 ks  

510 x 240 cm (papírový plakát = rozměr po namočení, roztažnost cca 2%) 
  

prodej: kusový
termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)

2materiál: BBS papír 120 g/m  pro ofset nebo folie 
technologie tisku:  solvent 4/0. 
data: Pro přípravu dat použijte šablonu na další stránce, prosíme dodržet vypsané specifikace. 
   

 Avery tl. 95 um s plně krycím (neprůhledným) lepidlem a s povrchovou matnou laminací.
 Dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).  

 

www.railreklam.cz

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

OUTDOOR

Billboard je nejrozšířenější médium venkovní reklamy. Podle výzkumů denně sleduje 
billboardy 60% městské populace. Naše billboardy najdete v okolí železnice, především 
v centru měst a podél silnic. Pokrýváme celé území České republiky.

FORMÁT

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

510 x 240 cm 

ROZKRES
PLOCHY

CELKOVÝ FORMÁT TISKU
490 x 220 cm BEZPEČNÝ FORMÁT (loga, texty)



Bigboard  prizma

rozměr: 980 x 370 cm
popis: třístranné otočné zařízení typu bigboard, osvětlený nosič
počet: 6 ks (pozic)

prodej: kusový
termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)

materiál: Samolepka Avery tl. 95 um s plně krycím (neprůhledným) lepidlem a s povrchovou matnou laminací. 
technologie tisku: solvent 4/0, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).  
data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 300 DPI. 
20 cm po obvodu  doporučujeme neusazovat loga, texty a jiná důležitá sdělení.
V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB. 
Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_980x370.

 

Výrobu plakátu zajišťuje výhradně Railreklam.

980 x 370 cm 

ROZKRES
PLOCHY

CELKOVÝ FORMÁT TISKU
950 x 340 cm BEZPEČNÝ FORMÁT (loga, texty)

www.railreklam.cz

OUTDOOR

2Bigboard prizma je dynamická reklamní plocha 3 x 35 m  v centru Prahy s nejvyšší
intenzitou okolního provozu více než 92 tisíc vozidel denně.

FORMÁT

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH



rozměr: 
popis: nejrozšířenější velkoplošné medium OOH reklamy, každá plocha je osvětlená
počet: 14 ks

960 x 360 cm (papírový plakát = rozměr po namočení, roztažnost cca 2%)
 

 

 

prodej: kusový
termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)

materiál: 
technologie tisku: solvent  4/0, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).  
data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 300 DPI.
20 cm po obvodu  doporučujeme neusazovat loga, texty a jiná důležitá sdělení. 
V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB. 
Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_960x360.

2BBS papír 120 g/m  pro ofset nebo folie Avery tl. 95 um s plně krycím (neprůhledným) lepidlem a s povrchovou matnou laminací.

Bigboard

960 x 360 cm 

ROZKRES
PLOCHY

CELKOVÝ FORMÁT TISKU
940 x 340 cm BEZPEČNÝ FORMÁT (loga, texty)

www.railreklam.cz

OUTDOOR

FORMÁT

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

2Bigboard je 35 m  osvětleného reklamního prostoru pro Vaši reklamu. Je nepřehlédnutelný 
a nechává vyniknout originálním kreativním nápadům.

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH



rozměr: 
popis:   reklamní nosič v areálu brněnského nádraží v křižovatce
počet: 21 ks 

180 x 200 cm a 200 x 200 cm
 

 
 

termíny provozování: 14 dní (1. – 15. nebo 16. – 30. den měsíce)
prodej: kusový
 

NÁDRAŽÍ
Brnoboard

CELKOVÝ FORMÁT TISKU
190/170 x 190 cm BEZPEČNÝ FORMÁT (loga)

186 x 206 cm  (viditelná 180 x 200 cm) 

206 x 206 cm  (viditelná 200 x 200 cm) 

ROZKRES
PLOCHY

www.railreklam.cz

materiál: 
technologie tisku: UV tisk 4/0, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).  
data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 1000 DPI. 
10 cm po obvodu  doporučujeme neusazovat loga, texty a jiná důležitá sdělení.
V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB. 
Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_200x200. 

Avery tl. 95 um s plně krycím (neprůhledným) lepidlem a s povrchovou matnou laminací.

Atraktivní reklamní plochy v centru města Brna. Orientace do křižovatky ulic Nádražní 
2a Husovy. 21 reklamních ploch o jednotlivé výměře 4 m .

FORMÁT

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH



Most

Reklama na železničních mostech je vhodná především pro dlouhodobou 
lokálním nebo regionálním zacílením nebo jako navigační systém. 

reklamu s 

rozměr: 
popis: médium situované na železničních mostech, navigační či směrový systém, 
můžete využít jako jednotlivé panely 300 x 125 cm a jejich násobky
počet: více než 800 stran mostů

300 x 125 cm
 

 

 

prodej: kusový
termíny provozování: minimálně 6 měsíců

materiál: 
, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).  

data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 300 DPI. 
V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB. 
Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.
Tisky násobných formátů panelů dodávat  vcelku, texty (písmena) v grafice nesmí zasahovat do spojů násobků panelů, tj. 3, 6, 9, 12...metrů.

samolepící folie Avery tloušťky 95 um s plně krycím (neprůhledným) lepidlem a povrchovou laminací.
technologie tisku: solvent 4/0

ROZKRES
PLOCHY

CELKOVÝ FORMÁT TISKU
NÁSOBKY DODÁVAT VCELKU, PÍSMO MIMO NAVAZOVACÍ LINII

300 x 125 cm
  (data 310 x 126 cm)  

 

www.railreklam.cz

OUTDOOR

FORMÁT

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH



 

www.railreklam.cz

Most středový nad silnicemi
OUTDOOR

rozměr: 
popis: reklamní médium situované na železničních mostech, vhodné pro využití jako navigační systém či pro image reklamu
počet: 30 stran mostů

4,5 až 15 x 1,25 m (konkrétní délku Vámi vybraného mostu sdělí obchodník).

 
 
 

prodej: kusový
termíny provozování: minimálně 3 měsíce

technologie tisku: solvent 4/0, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).
data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 300 DPI. 
V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB. 
Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.
Tisky násobných formátů panelů dodávat  vcelku, texty (písmena) v grafice nesmí zasahovat do spojů násobků panelů, tj. 3, 6, 9, 12...metrů. 

materiál: samolepící folie Avery tloušťky 95 um s plně krycím (neprůhledným) lepidlem a povrchovou laminací

 

FORMÁT

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

1,
25

 m
 

ROZKRES PLOCHY PRO MOST DÉLKY 9 m

9,1 m (data se spadem)
9,0 m (viditelná plocha)

 

         celkový formát se spadem

 

      viditelná plocha

Reklama na železničních mostech je vhodná především pro dlouhodobou 
lokálním nebo regionálním zacílením nebo jako navigační systém. 

reklamu s 

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH



Reklamní velkoformátové plachty nabízíme na místech s vysokou frekvencí provozu, 
umístěné většinou v centru města. .

rozměr:
popis: velkoformátová plachta instalovaná na výjimečných místech, dominantní formát venkovní reklamy
počet: 16 ks

 dle lokace, až 60 x 6,5 m
 

 
 

prodej: kusový
termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)

2materiál: 380 g/m  banner Mesh venkovní s Zpevněné okraje a plastová oka po obvodu s roztečí 30 cm.
technologie tisku: solvent 4/0, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).  
data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK 
a rozlišení 300 DPI. 10 cm po obvodu  doporučujeme neusazovat loga, texty a jiná důležitá sdělení.
V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB. 
Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.

barevnou stálostí. 

STANDARDNÍ ZAKONČENÍ PLACHTY
neumisťovat LOGA a TEXTY do okrajů

  
průměr oka -

 
2,5 cm

  
lem -
 

6 cm

  
rozteč oček -

 
30 cm

ROZKRES
PLOCHY

Plachta

 

www.railreklam.cz

OUTDOOR

FORMÁT

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH



 

www.railreklam.cz

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Brno, Dolní nádraží pozice č. 1

FORMÁT
rozměr:   12,3 x 10 m
popis:   velkoformátová plachta instalovaná na výjimečných místech, dominantní formát venkovní reklamy
počet:   1 ks

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ
termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)
prodej: kusový

STANDARDNÍ ZAKONČENÍ PLACHTY
neumisťovat LOGA a TEXTY do okrajů

  průměr oka - 4 cm
  lem -  6 cm

  rozteč oček - 30 cm

ROZKRES
PLOCHY

ROZMĚRY
V CM

2materiál: 450 g/m  litý (nelaminovaný) banner Mesh neprůsvitný s 
Zpevněné okraje a plastová oka po obvodu s roztečí 30 cm.
technologie tisku: solvent 4/0, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).  
data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK 
a rozlišení 300 DPI. 10 cm po obvodu  doporučujeme neusazovat loga, texty a jiná důležitá sdělení.
V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB. 
Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.

barevnou stálostí. 
TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Velkoformátová plachta na čelní straně budovy, příchod z ulice do vlakové stanice
Brno Dolní nádraží, 500 m od Galerie Vaňkovka.



 

www.railreklam.cz

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

OUTDOOR

FORMÁT
rozměr:   9,4 x 10 m
popis:   velkoformátová plachta instalovaná na výjimečných místech, dominantní formát venkovní reklamy
počet:   1 ks

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ
termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)
prodej: kusový

2materiál: 450 g/m  litý (nelaminovaný) banner Mesh neprůsvitný s 
Zpevněné okraje a plastová oka po obvodu s roztečí 30 cm.
technologie tisku: solvent 4/0, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).  
data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK 
a rozlišení 300 DPI. 10 cm po obvodu  doporučujeme neusazovat loga, texty a jiná důležitá sdělení.
V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB. 
Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.

barevnou stálostí. 
TECHNICKÉ SPECIFIKACE STANDARDNÍ ZAKONČENÍ PLACHTY

neumisťovat LOGA a TEXTY do okrajů

  průměr oka - 4 cm
  lem -  6 cm

  rozteč oček - 30 cm

ROZKRES
PLOCHY

ROZMĚRY
V CM

Brno, Dolní nádraží pozice č. 2

Velkoformátová plachta na čelní straně budovy, příchod z ulice do vlakové stanice
Brno Dolní nádraží, 500 m od Galerie Vaňkovka.



 

www.railreklam.cz

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

OUTDOOR

FORMÁT
rozměr:   10,4 x 10 m
popis:   velkoformátová plachta instalovaná na výjimečných místech, dominantní formát venkovní reklamy
počet:   1 ks

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ
termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)
prodej: kusový

2materiál: 450 g/m  litý (nelaminovaný) banner Mesh neprůsvitný s 
Zpevněné okraje a plastová oka po obvodu s roztečí 30 cm.
technologie tisku: solvent 4/0, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).  
data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK 
a rozlišení 300 DPI. 10 cm po obvodu  doporučujeme neusazovat loga, texty a jiná důležitá sdělení.
V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB. 
Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.

barevnou stálostí. 
TECHNICKÉ SPECIFIKACE STANDARDNÍ ZAKONČENÍ PLACHTY

neumisťovat LOGA a TEXTY do okrajů

  průměr oka - 4 cm
  lem -  6 cm

  rozteč oček - 30 cm

ROZKRES
PLOCHY

ROZMĚRY
V CM

Velkoformátová plachta na čelní straně budovy, příchod z ulice do vlakové stanice
Brno Dolní nádraží, 500 m od Galerie Vaňkovka.

Brno, Dolní nádraží pozice č. 3



 

www.railreklam.cz

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

OUTDOOR

FORMÁT
rozměr:   13 x 2 m
popis:   velkoformátová plachta instalovaná na výjimečných místech, dominantní formát venkovní reklamy
počet:   1 ks

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ
termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)
prodej: kusový

2materiál: 450 g/m  litý (nelaminovaný) banner Mesh neprůsvitný s 
Zpevněné okraje a plastová oka po obvodu s roztečí 30 cm.
technologie tisku: solvent 4/0, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).  
data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK 
a rozlišení 300 DPI. 10 cm po obvodu  doporučujeme neusazovat loga, texty a jiná důležitá sdělení.
V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB. 
Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.

barevnou stálostí. 
TECHNICKÉ SPECIFIKACE STANDARDNÍ ZAKONČENÍ PLACHTY

neumisťovat LOGA a TEXTY do okrajů

  průměr oka - 4 cm
  lem -  6 cm

  rozteč oček - 30 cm

ROZKRES
PLOCHY

ROZMĚRY
V CM

Brno, Koliště směr Zábrdovice

Velkoformátová plachta v centru Brna na ulici Kolište. Jedna z nejfrekventovanejších
ulic mesta Brna.



 

www.railreklam.cz

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

OUTDOOR

FORMÁT
rozměr:   8 x 2 m
popis:   velkoformátová plachta instalovaná na výjimečných místech, dominantní formát venkovní reklamy
počet:   1 ks

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ
termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)
prodej: kusový

2materiál: 450 g/m  litý (nelaminovaný) banner Mesh neprůsvitný s 
Zpevněné okraje a plastová oka po obvodu s roztečí 30 cm.
technologie tisku: solvent 4/0, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).  
data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK 
a rozlišení 300 DPI. 10 cm po obvodu  doporučujeme neusazovat loga, texty a jiná důležitá sdělení.
V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB. 
Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.

barevnou stálostí. 
TECHNICKÉ SPECIFIKACE STANDARDNÍ ZAKONČENÍ PLACHTY

neumisťovat LOGA a TEXTY do okrajů

  průměr oka - 4 cm
  lem -  6 cm

  rozteč oček - 30 cm

ROZKRES
PLOCHY

ROZMĚRY
V CM

Brno, Koliště směr Komárov

Velkoformátová plachta v centru Brna na ulici Kolište. Jedna z nejfrekventovanejších
ulic mesta Brna.



 

www.railreklam.cz

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

OUTDOOR

FORMÁT
rozměr:   34 x 2 m
popis:   velkoformátová plachta instalovaná na výjimečných místech, dominantní formát venkovní reklamy
počet:   1 ks

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ
termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)
prodej: kusový

2materiál: 450 g/m  litý (nelaminovaný) banner Mesh neprůsvitný s 
Zpevněné okraje a plastová oka po obvodu s roztečí 30 cm.
technologie tisku: solvent 4/0, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).  
data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK 
a rozlišení 300 DPI. 10 cm po obvodu  doporučujeme neusazovat loga, texty a jiná důležitá sdělení.
V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB. 
Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.

barevnou stálostí. 
TECHNICKÉ SPECIFIKACE STANDARDNÍ ZAKONČENÍ PLACHTY

neumisťovat LOGA a TEXTY do okrajů

  průměr oka - 4 cm
  lem -  6 cm

  rozteč oček - 30 cm

ROZKRES
PLOCHY

ROZMĚRY
V CM

Brno, Koliště směr Komárov

Velkoformátová plachta v centru Brna na ulici Kolište. Jedna z nejfrekventovanejších
ulic mesta Brna.



 

www.railreklam.cz

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

OUTDOOR

FORMÁT
rozměr:   12 x 2 m
popis:   velkoformátová plachta instalovaná na výjimečných místech, dominantní formát venkovní reklamy
počet:   1 ks

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ
termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)
prodej: kusový

2materiál: 450 g/m  litý (nelaminovaný) banner Mesh neprůsvitný s 
Zpevněné okraje a plastová oka po obvodu s roztečí 30 cm.
technologie tisku: solvent 4/0, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).  
data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK 
a rozlišení 300 DPI. 10 cm po obvodu  doporučujeme neusazovat loga, texty a jiná důležitá sdělení.
V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB. 
Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.

barevnou stálostí. 
TECHNICKÉ SPECIFIKACE STANDARDNÍ ZAKONČENÍ PLACHTY

neumisťovat LOGA a TEXTY do okrajů

  průměr oka - 4 cm
  lem -  6 cm

  rozteč oček - 30 cm

ROZKRES
PLOCHY

ROZMĚRY
V CM

Brno, Koliště směr Zábrdovice

Velkoformátová plachta v centru Brna na ulici Kolište. Jedna z nejfrekventovanejších
ulic mesta Brna.



CLV (citylighty) 
halách, podchodech a na nástupištích. 

jsou prosvětlené reklamní nosiče umístěné především v nádražních  

rozměr:
popis: prosvětlená vitrína, instalována v prostorách vlakových nádraží či jejich bezprostřední blízkosti
počet: více než 520 ks

 118,5 x 175 cm (viditelný 112 x 168 cm)
 

 
 

prodej: kusový
termíny provozování: 14 dní (1. – 15. nebo 16. - 30. den měsíce)

2materiál: abribusový papír, 150 g/m
technologie tisku: UV tisk 4+4 / 0 (dvojitá denzita barev), dodané materiály musí obsahovat název kampaně, 
náhled motivu a název příjemce (Railreklam).  
data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK 
a rozlišení 1500 DPI. V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální 
velikosti 300 MB. Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_118,5 x 175.

 

ROZKRES
PLOCHY

CELKOVÝ FORMÁT TISKU
112 x 168 VIDITELNÝ FORMÁT
110 x 165 BEZPEČNÝ FORMÁT (loga)

118,5 x 175 cm 

www.railreklam.cz

CLV
NÁDRAŽÍ

FORMÁT

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH



CLV (citylighty) jsou prosvětlené reklamní nosiče umístěné v přístřešcích MHD. 

rozměr:
popis: prosvětlená vitrína, instalována v prostorách přístřešků MHD či jejich bezprostřední blízkosti

 118,5 x 175 cm (viditelný 112 x 168 cm)
 

 
 

prodej: kusový
termíny provozování: 14 dní (1. – 15. nebo 16. - 30. den měsíce)

2materiál: abribusový papír, 150 g/m
technologie tisku: UV tisk 4+4 / 0 (dvojitá denzita barev), dodané materiály musí obsahovat název kampaně, 
náhled motivu a název příjemce (Railreklam).  
data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK 
a rozlišení 1500 DPI. V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální 
velikosti 300 MB. Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_118,5 x 175.

 

ROZKRES
PLOCHY

CELKOVÝ FORMÁT TISKU
112 x 168 VIDITELNÝ FORMÁT
110 x 165 BEZPEČNÝ FORMÁT (loga)

118,5 x 175 cm 

www.railreklam.cz

CLV 
MHD

FORMÁT

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

přístřešky MHD



rozměr: 
popis: velkoplošné obrazovky určené pro vysílání 10 vteřinového spotu bez zvuku 
  

106 x 171 cm 

 

 

prodej: kusový 
termíny provozování: 1 den

www.railreklam.cz

Digitální CLV přístřešky MHD  

 

FORMÁT

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

MHD

Velkoplošné obrazovky jsou umístěny v přístřešcích MHD. Výhodou je pohyb 
reklamního sdělení, které dokáže přilákat více pozornosti a umožňuje použití větší 
kreativity.

video:                   H264  
statický spot:      JPG    2160 x 3520 pix 
barevný prostor: RGB
délka spotu:        10 s
zpracování spotu: Spot doporučujeme koncipovat jako světlé texty a obrázky na tmavém pozadí. 
V opačném případě je celkový obraz přesvícený a nepůsobí dobře. 
Texty by měly být vysoké min. 20 mm a loga min. 30 mm pro zachování dostatečné čitelnosti.

/
/

2160 x 3520 pix  25 fps/
 

 

 

 

 

 



rozměr: 
popis: velkoplošné obrazovky určené pro vysílání 10 vteřinového spotu bez zvuku 
  

106 x 171 cm 

 

 

prodej: kusový 
termíny provozování: 1 den

video:                   H264  
statický spot:      JPG    2160 x 3520 pix 
barevný prostor: RGB
délka spotu:        10 s
zpracování spotu: Spot doporučujeme koncipovat jako světlé texty a obrázky na tmavém pozadí. 
V opačném případě je celkový obraz přesvícený a nepůsobí dobře. 
Texty by měly být vysoké min. 20 mm a loga min. 30 mm pro zachování dostatečné čitelnosti.

/
/

2160 x 3520 pix  25 fps/
 

 

 

 

 

 

www.railreklam.cz

Digitální CLV a Rotundy  

Velkoplošné obrazovky jsou umístěny na frekventovaných dopravních uzlech v ČR. 

Výhodou je pohyb reklamního sdělení, které dokáže přilákat více pozornosti a 

umožňuje použití větší kreativity při zpracování 10 vteřinového spotu. 

NÁDRAŽÍ

 

FORMÁT

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH



rozměr: 
popis: dvě synchronizované velkoplošné obrazovky umístěny ve spodní hale hl. n. v Praze u 
vstupů do metra a do horní haly hl. n., jsou umístěny tak, aby postihly naprostou většinu 
průchozích přepravních proudů včetně cestujících metrem.
počet: 2 ks
frekvence cestujících: 80 000/ den 

384 x 192 cm
 

 

www.railreklam.cz

LED  obrazovky hl. n. Praha
NÁDRAŽÍ

Velkoplošné obrazovky jsou umístěny v nejfrekventovanějším dopravním uzlu v ČR, v 

hale hlavního  nádraží v Praze, přímo u info tabulí s odjezdy vlaků, díky tomu nikdo Vaši 

reklamu nepřehlédne. Největší výhodou je pohyb reklamního sdělení. 

FORMÁT

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

prodej: kusový 
termíny provozování: 1 den

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

video:                   H264  
statický spot:      JPG    960 x 480 pix 
barevný prostor: RGB
délka spotu:        10 s
zpracování spotu: Spot doporučujeme koncipovat jako světlé texty a obrázky na tmavém pozadí. 
V opačném případě je celkový obraz přesvícený a nepůsobí dobře. 
Texty by měly být vysoké min. 20 mm a loga min. 30 mm pro zachování dostatečné čitelnosti.

/
/

960 x 480 pix  25 fps/

 

 

 

 

 

 



Velkoplošná obrazovka  umístěna v hale hlavního nádraží v Brně přímo u informačních

tabulí s odjezdy vlaků, díky tomu nikdo Vaši reklamu nepřehlédne. Největší výhodou je

pohyb reklamního sdělení. 

rozměr: 
popis: velkoplošná obrazovka umístěna v centrální hale hlavního nádraží 
v Brně u vstupu na nástupiště
počet: 1 ks
frekvence cestujících: 48 000/ den, v pátek o 10 000 více

205 x 115 cm 
 

 

 

www.railreklam.cz

LED  obrazovka hl. n. Brno
NÁDRAŽÍ

FORMÁT

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

prodej: kusový 
termíny provozování: 1 den

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

 

 

 

 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
video:                   H264  
statický spot:      JPG    512 x 288 pix 
barevný prostor: RGB
délka spotu:        10 s
zpracování spotu: Spot doporučujeme koncipovat jako světlé texty a obrázky na tmavém pozadí. 
V opačném případě je celkový obraz přesvícený a nepůsobí dobře. 
Texty by měly být vysoké min. 20 mm a loga min. 30 mm pro zachování dostatečné čitelnosti.

/
/

512 x 288 pix  25 fps/

 

 

 

 

 

 



 

www.railreklam.cz

LED  obrazovka hl. n. Olomouc

rozměr: 
popis: velkoplošná obrazovka umístěná v centrální hale hlavního nádraží 

v Olomouci nad eskalátory

počet: 1 ks
frekvence cestujících: 22 000/ den, v pátek o 10 000 více

384 x 192 cm
 

 

 

Velkoplošná obrazovka umístěná v hale hlavního nádraží v Olomouci přímo u 

informačních tabulí s odjezdy vlaků, nad eskalátory do podchodu. Díky tomu nikdo Vaši 

reklamu nepřehlédne. Největší výhodou je  pohyb reklamního sdělení. 

NÁDRAŽÍ

FORMÁT

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

prodej: kusový 
termíny provozování: 1 den

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

 

 

 

 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
video:                   H264  
statický spot:      JPG    1280 x 640 pix 
barevný prostor: RGB
délka spotu:        10 s
zpracování spotu: Spot doporučujeme koncipovat jako světlé texty a obrázky na tmavém pozadí. 
V opačném případě je celkový obraz přesvícený a nepůsobí dobře. 
Texty by měly být vysoké min. 20 mm a loga min. 30 mm pro zachování dostatečné čitelnosti.

/
/

1280 x 640 pix  25 fps/

 

 

 

 

 

 



 

www.railreklam.cz

LED obrazovka hl. n. Ostrava

rozměr: 
popis: velkoplošná obrazovka umístěná v centrální hale hlavního nádraží 

v Ostravě nad hlavním vstupem do budovy

počet: 1 ks
frekvence cestujících: 22 000/ den, v pátek o 10 000 více

384 x 192 cm
 

 

 

Velkoplošná obrazovka umístěná v hale hlavního nádraží v Ostravě u východu z budovy. 

Díky tomu nikdo Vaši reklamu nepřehlédne. Největší výhodou je pohyb reklamního 

sdělení. 

NÁDRAŽÍ

FORMÁT

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

prodej: kusový 
termíny provozování: 1 den

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

 

 

 

 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
video:                   H264  
statický spot:      JPG    1280 x 640 pix 
barevný prostor: RGB
délka spotu:        10 s
zpracování spotu: Spot doporučujeme koncipovat jako světlé texty a obrázky na tmavém pozadí. 
V opačném případě je celkový obraz přesvícený a nepůsobí dobře. 
Texty by měly být vysoké min. 20 mm a loga min. 30 mm pro zachování dostatečné čitelnosti.

/
/

1280 x 640 pix  25 fps/

 

 

 

 

 

 



 

www.railreklam.cz

LED obrazovka Ostrava Svinov

rozměr: 
popis: velkoplošná obrazovká umístěná u výstupu z podchodů  nádraží Ostrava Svinov .

počet: 1 ks
frekvence cestujících: 22 000/ den, v pátek o 10 000 více

400 x 200 cm
 

 

 

Velkoplošná obrazovká umístěná u výstupu z podchodů  nádraží Ostrava Svinov.  Díky 
tomu nikdo Vaši reklamu nepřehlédne. Největší výhodou je pohyb reklamního sdělení. 

NÁDRAŽÍ

FORMÁT

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

prodej: obě obrazovky zároveň 
termíny provozování: 1 den

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

 

 

 

 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
video:                   H264  
statický spot:      JPG    1280 x 640 pix 
barevný prostor: RGB
délka spotu:        10 s
zpracování spotu: Spot doporučujeme koncipovat jako světlé texty a obrázky na tmavém pozadí. 
V opačném případě je celkový obraz přesvícený a nepůsobí dobře. 
Texty by měly být vysoké min. 20 mm a loga min. 30 mm pro zachování dostatečné čitelnosti.

/
/

1280 x 640 pix  25 fps/

 

 

 

 

 

 



 

www.railreklam.cz

LED obrazovky Ostrava Svinov

rozměr: 
popis: velkoplošné obrazovky umístěné v hale  nádraží Ostrava Svinov nad pokladnami.

počet: 2 ks
frekvence cestujících: 22 000/ den, v pátek o 10 000 více

250 x 125 cm
 

 

 

Velkoplošné obrazovky umístěné v hale nádraží Ostrava Svinov nad pokladnami.  Díky 

tomu nikdo Vaši reklamu nepřehlédne. Největší výhodou je pohyb reklamního sdělení. 

NÁDRAŽÍ

FORMÁT

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

prodej: obě obrazovky zároveň 
termíny provozování: 1 den

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

 

 

 

 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
video:                   H264  
statický spot:      JPG    1000 x 500 pix 
barevný prostor: RGB
délka spotu:        10 s
zpracování spotu: Spot doporučujeme koncipovat jako světlé texty a obrázky na tmavém pozadí. 
V opačném případě je celkový obraz přesvícený a nepůsobí dobře. 
Texty by měly být vysoké min. 20 mm a loga min. 30 mm pro zachování dostatečné čitelnosti.

/
/

1000 x 500 pix  25 fps/

 

 

 

 

 

 



CLV rotundy jsou moderní  prosvětlené  reklamní  nosiče  tradičního 
formátu 118,5 x 175 cm, umístěné v centru Prahy v hale Hlavního nádraží s místem
nejvyšší frekvence pohybu cestujících.   

„street furniture“

rozměr: 
popis: oboustranně prosvětlený nosič, rotundy jsou umístěné přímo u vytíženého centrálního
podchodu a info tabulí, 4 z nich jsou vybaveny otočným mechanismem pro upoutání větší pozornosti
 

118,5 x 175 cm (viditelný 112 x 168 cm)
 

 

 

prodej: kusový
termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)

www.railreklam.cz

2materiál: abribusový papír, 150 g/m  
technologie tisku: UV tisk 4+4 / 0 (dvojitá denzita barev), dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled 
motivu a název příjemce (Railreklam).
data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK 
a rozlišení 1500 DPI. V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální 
velikosti  300 MB. Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_118,5 x 175.   

C    rotunda
NÁDRAŽÍ

FORMÁT

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

ROZKRES
PLOCHY

CELKOVÝ FORMÁT TISKU
112 x 168 VIDITELNÝ FORMÁT
110 x 167 BEZPEČNÝ FORMÁT (loga)

118,5 x 175 cm 

LV

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH



C    rotunda
NÁDRAŽÍ

LV

www.railreklam.cz

240781
240782

240783
240784

240785
240786

240787
240788

240789
240790

240792
240791

240794
240793

240796
240795

240797
240798

240799
240800

Plánek rozmístění 
Se

ve
rn

í 
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dc
ho

d

Ji
žn

í 
po

dc
ho

d

Střední podchod
Nástupiště  1 - 7 

Spodní hala, Metro, park 

Václavské 
náměstí Praha 3, 7 

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH



  

rozměr:
popis:  reklamní nosič, součástí mobiliáře nádraží situován v interiéru budov,
na nástupištích a v přístupových koridorech
počet: více než 1 120 ks

 252 x 119 cm (papírový plakát = rozměr po namočení, roztažnost cca 2%)
  

 

 

termíny provozování: 14 dní (1. – 15. nebo 16. – 30. den měsíce)
prodej: síťový nebo kusový

materiál: 
technologie tisku: solvent 4/0, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).  
data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 1000 DPI. 
V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB. 
10 cm po obvodu doporučujeme neusazovat loga, texty a jiná důležitá sdělení. Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". 
Příklad: railreklam_300x125. Instalace tisků probíhá tzv. „mokrou cestou“ (instaluje se předem navlhčený dodaný tisk). 
Vzhledem k technologii výlepu není vhodné dodávat tisky realizované UV barvami, popřípadě latexem, a na jiném než bbs (bb) papíru. 

2BBS papír 120 g/m  pro ofset

SÍTĚ
    
   

Česká republika, Praha a okolí, severozápadní Čechy, severní Morava, střední Morava, jižní Morava,

NÁDRAŽÍ
Variaposter

CELKOVÝ FORMÁT TISKU
232 x 99 BEZPEČNÝ FORMÁT (loga)

252 x 119 cm 

ROZKRES
PLOCHY

 

www.railreklam.cz

FORMÁT

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Variaposter přináší mimořádně účinnou kombinaci středního formátu (3 x A0) a 
umístění ve výši očí. Variapostery jsou umístěné na nejfrekventovanějších místech 
nádraží, často ve spojení s moderními lavičkami pro pohodlnější čekání.

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH



www.railreklam.cz

rozměr: 
popis:  6 prosvětlených nosičů je umístěno přímo ve středové části haly Hlavního nádraží, 
2 pozice jsou umístěny na bočních stěnách, přímo naproti výstupům z metra, všechny 
backlighty splňují nejnáročnější kritéria kvalitativních možností tisku
počet: 8 ks

800 x 141 cm a 800 x 130 cm
 

 

 

termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)
prodej: kusový

NÁDRAŽÍ

ROZKRES
PLOCHY

3 PLOCHY VE STŘEDOVÉ HALE - OBOUSTRANNÉ

2 PLOCHY - BOČNÍ STĚNY HALY - JEDNOSTRANNÉ

803 x 144 cm 

803 x 133 cm 

Backlight Hl. n. Praha

Luxusní prosvětlená reklamní plocha přímo v centru Prahy. Na Hlavním nádraží v Praze
oslovíte až 80 000 cestujících denně. Vaše sdělení se stane nepřehlédnutelným.

2materiál: lightex 1,165 g/m  
technologie tisku: přímý digitální sublimační tisk inkousty na vodní bázi, 
dokončení: obšití silikonovou páskou určenou pro napínání textilních tisků do 
speciálních rámů, realizuje výhradně Railreklam 
data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, rastry barevnost CMYK 
a rozlišení 300 DPI.  Data musí být připravena na rozměr média + 15 mm spad po obvodu, 
který bude zasunutý v profilu a nebude viditelný. 
V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB. 
Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_800x141. 

FORMÁT

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

803 x 144 Celkový formát tisku
800 x 141 Viditelný formát
780 x 120 Bezpečný formát (loga atd.) 

803 x 133 Celkový formát tisku
800 x 130 Viditelný formát
780 x 110 Bezpečný formát (loga atd.) 

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH



Závěsný banner, u kterého lze využít obě dvě strany pro Vaše sdělení.  Formát 3 x 1,25 m  
může být instalován na většině nádraží po celé ČR.  

rozměr: 
popis: závěsná reklamní plachta oboustranně potištěná, můžete ji
stejně dobře využít pro celorepublikovou i lokální kampaň
počet: více než 210 pozic

300 x 125 cm
 

 

 

prodej: kusový
termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)

materiál: , vařené tunýlky nahoře a dole 
technologie tisku:  UV tisk 4/4
data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 1000 DPI. 
10 cm po obvodu  doporučujeme neusazovat loga, texty a jiná důležitá sdělení.
V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB. 
Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x123. 

2450g  blockout banner
, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam)

na tyč o průměru 2 cm

.  

CELKOVÝ FORMÁT TISKU
280 x 103 BEZPEČNÝ FORMÁT (loga)

300 x 125 cm 

ROZKRES
PLOCHY

Závěsný banner

 

www.railreklam.cz

NÁDRAŽÍ

FORMÁT

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH



Postercube

Postercube je reklamní zařízení, které dokáže dominovat každé nádražní hale. 
kvádr s potištěnou plachtovinou ze všech čtyř stran umístíme dle Vašich požadavků na 
ta nejfrekventovanější nádraží po celé ČR.  

Vysoký 

rozměr: 
popis: kovová kostra s nainstalovanou plachtovinou, dominantní reklamní nosič v nádražních
halách, celková plocha 9,6 m, 4 účinné strany
počet: více než 70 pozic 

397 x 252 cm, kvádr s viditelnou stranou 97,5 x 240 cm, tedy v celém obvodu 390 x 240 cm
 

 

 

prodej: kusový
termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)

2materiál: 450g  blockout banner, tavené hrany + kovová očka
technologie tisku: UV tisk 4/0, výrobu plachty zajišťuje výhradně Railreklam
data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 1000 DPI. 
V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB. 
Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.

.

 

www.railreklam.cz

2

NÁDRAŽÍ

FORMÁT

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH



Promoakce

Využijte prostory libovolného nádraží k představení svých produktů a služeb. 
pomůžeme s instalací stánku a s promotýmem.

Rádi Vám 

 
rozměr:   
popis: propagace produktu / služby v prostorách vybraných nádraží po celé ČR, 
možnost distribuce letáků, pronájmu promostánků / promotýmů
počet: více než 90 lokalit

2plocha do 4 m 
 

prodej: kusový
termíny provozování: minimální pronájem na jeden den

 

www.railreklam.cz

NÁDRAŽÍ

FORMÁT

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH



Prezentační prostory slouží jako nejlepší kombinace představení Vašeho 
osobního kontaktu se zákazníky - to vše na nejfrekventovanějším dopravním uzlu 
v ČR. Vašim promotérům vyhradíme ta nejlepší místa.  

produktu a 

FORMÁT
rozměr: 
popis: možnost pronájmu 2 pozic v prostorách Hlavního nádraží Praha, 
každý den nádražím projde cca 80 000 cestujících
počet: 2 ks

2 pozice o max. rozměru 10 x 6  m nebo 6 x 6 m   
 
 

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

prodej: kusový
termíny provozování: minimální pronájem 1 den

SCHÉMA HL. NÁDRAŽÍ

prostory Hlavního nádraží Praha
Prezentační

 

www.railreklam.cz

V

v

v

P1 P2

pokladny

výtahy

eskalátory
schodiště

promo plocha severP1

P2

/

promo plocha / jih

NÁDRAŽÍ

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH



Podlahová samolepka  je vhodná  pro upoutání pozornosti na nečekaném místě.

rozměr: 132 x 90 cm a 132 x 180 cm
popis: samolepící fólie umístěná na podlaze
počet: více než 80 lokalit

 
 

 

termíny provozování: minimálně 3 měsíce
prodej: kusový
 

materiál: 3M samolepka pro podlahovou grafiku s podlahovou laminací 3M
technologie tisku: UV tisk 4/0, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam)
data: Tiskové PDF, měřítko 1:1, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK 
a rozlišení 100 DPI. V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální 
velikosti 300 MB. Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_132x90.

132 x 90 cm 

CELKOVÝ FORMÁT TISKU

132 x 180 cm 

ROZKRES
PLOCHY

NÁDRAŽÍ
Podlahová grafika

 

www.railreklam.cz

FORMÁT

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH



mezi vchodem na nádraží a příchodem na nástupiště. Polep podchodu tedy poskytuje
účinnou reklamu v kombinaci s neotřelým nápadem. 

Mnoho  nádraží disponuje podchodovými tunely,  které jsou nejdůležitějším prostorem

rozměr: 
popis: unikátní reklamní realizace, možnost využití s kombinací prosvětlených CLV ploch nebo variaposterů

2dle lokace (např. Praha Hl. nádraží 343 m )
 

 

termíny provozování: minimálně 6 měsíců

materiál: 
technologie tisku: UV tisk realizuje výhradně Railreklam na základě zaměřených rozměrů s grafickým vizuálem schváleným správcem podchodu
data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 1000 DPI. 
V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB. 
Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.

certifikovaná PVC interiérová Wallwrap samolepka ARLON California, tisk Vutek GS 3250 XLr Pro

NÁDRAŽÍ
Polep podchod

 

www.railreklam.cz

FORMÁT

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH



Rámečky 49 

rozměr: 
popis: reklamní nosič situovaný do interiéru osobní příměstské dopravy, nasazení dle
spádových oblastí/ dep kolejových vozidel, odpovídá krajům
počet: více než 8 200 ks

49 x 49 cm (viditelný 47 x 47 cm) 
 

 

prodej: kusový
termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)

2materiál: 200 g/m  lesklá křída
technologie tisku:  4/0 ofset, digital, 
data: Tiskové PDF, měřítko 1:1, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK 
a rozlišení 300 DPI. V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální 
velikosti 300 MB. Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_49x49.

- dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam)

CELKOVÝ FORMÁT TISKU
47 x 47 BEZPEČNÝ FORMÁT (loga)

49 x 49 cm 

ROZKRES
PLOCHY

VLAK

 

www.railreklam.cz

příměstská doprava  

Jedná se o reklamní nosiče formátu 49x49 cm umístěné v interiérech vlaků příměstské
dopravy, zacílené především na pravidelné cestující. Oblast zásahu lze zvolit dle spádové
oblasti. Většina ploch je umístěna v moderních vlacích CityElefant.

FORMÁT

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH



rozměr: 
popis: reklamní nosič situovaný do interiéru vozových jednotek SC Pendolino
počet: 154 kusů (2 sítě po 77 ks)

49 x 49 cm (viditelný 47 x 47 cm) 
   
 

prodej: síťový
termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)

2materiál: 200 g/m  lesklá křída
technologie tisku: 4/0 ofset, digital, - dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam)
data: Tiskové PDF, měřítko 1:1, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK 
a rozlišení 300 DPI. V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální 
velikosti 300 MB. Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.

Rámečky 49 

 

www.railreklam.cz

SC Pendolino VLAK

Dostupné reklamní plochy v prémiovém a spolehlivém vlaku. Prodloužená doba 
působení zaručuje účinný reklamní zásah. Ve vlacích SC Pendolino ročně přepraví 
více než 1,5 mil. cestujících. 

FORMÁT

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
CELKOVÝ FORMÁT TISKU
47 x 47 BEZPEČNÝ FORMÁT (loga)

49 x 49 cm 

ROZKRES
PLOCHY

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH



rozměr: 
popis: reklamní nosič situovaný do interiéru vozových jednotek SC Pendolino
počet: 154 kusů (2 sítě po 77 ks)

33 x 47,5 cm (viditelný 31 x 45,5 cm) 
 
 

prodej: síťový
termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)

2materiál: 200 g/m  lesklá křída
technologie tisku: 4/0 ofset, digital, - dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam)
data: Tiskové PDF, měřítko 1:1, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK 
a rozlišení 300 DPI. V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální 
velikosti 300 MB. Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_33x47,5.

CELKOVÝ FORMÁT TISKU
31 x 45,5 BEZPEČNÝ FORMÁT (loga)

33 x 47,5 cm 

ROZKRES
PLOCHY

Rámečky 
atyp SC Pendolino 
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VLAK

Interiéry jednotek SC Pendolino představují výjimečnou příležitost oslovit vyšší manažerskou 
skupinu cestujících na pravidelných linkách mezi Prahou a Ostravou. Atypické a dostupné reklamní 
plochy v prémiovém vlaku. Ve vlacích SC Pendolino se ročně přepraví více než 1,5 mil. cestujících.

FORMÁT

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH



rozměr: S  
              
popis: reklamní nosič situovaný do interiéru vozových jednotek SC Pendolino
počet:   18 ks stolků pro dva cestující a 16 ks rozkládacích stolků pro čtyři cestující / jedna celá souprava Pendolino 
            

tolek pro dva cestující:  1ks 41 x 28 cm + 2ks 50 x 8,5 cm + 2ks 41 x 12 cm  
Stolek pro čtyři cestující: 2ks 41 x 28 cm + 4ks 50 x 8,5 cm + 4ks 41 x 12 cm  

126 ks stolků pro dva cestující a 96 ks rozkládacích stolků pro čtyři cestující / všech 7 souprav Pendolino 

 

   

 

prodej: všech 7 souprav Pendolino 
termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)

2materiál: 150 g/m  samolepicí folie s laminací
technologie tisku: 4/0 ofset, digital, - dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam)
data: Tiskové PDF, měřítko 1:1, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK 
a rozlišení 300 DPI. V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální 
velikosti 300 MB. Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.
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VLAK

FORMÁT

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Polep stolků - Síť EXCLUSIVE

Síť EXCLUSIVE – jediná síť, která umožňuje polep stolků i ve vozech 1. tř., kde je umístěna 
téměř polovina stolků. Druhá část stolků této sítě se nachází ve vozech 2. tř. SC 
Pendolino.Stolky pro dvě a čtyři osoby jsou mezi sedačkami. 

Polep je umístěn na všech částech stolku (zavřený, otevřený).

SC Pendolino   



rozměr: A  
popis: reklamní nosič situovaný do interiéru vozových jednotek SC Pendolino
počet: 

 

36 x 24 cm, B 35 x 23 cm,C 33 x 22 cm 

94 stolků pro jednoho cestujícího/ jedna celá souprava Pendolino 
            654 stolků pro jednoho cestujícího / všech 7 souprav Pendolino
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VLAK

FORMÁT

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Polep stolků - Síť PREMIUM 

prodej: všech 7 souprav Pendolino 
termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)

2 materiál: 150 g/m samolepicí folie s laminací
technologie tisku: 4/0 ofset, digital, - dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam)
data: Tiskové PDF, měřítko 1:1, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK 
a rozlišení 300 DPI. V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální 
velikosti 300 MB. Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Síť PREMIUM – polep stolků ve vozech 2.tř. SC Pendolino. Stolky pro jednoho jsou 
umístěny na zadní straně sedačky před cestujícím. Šachovnicové rozmístěný polep v 
celé soupravě na stolcích do uličky a u oken. U této sítě je možné vybírat ze tří variant:

PREMIUM A - Polep krytu zavřeného stolku
PREMIUM B - Polep sedačky při otevřeném krytu stolku
PREMIUM C - Polep krytu otevřeného stolku 

SC Pendolino   

A

B

C
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VLAK

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Polep stolků - Síť STANDARD 

Síť STANDARD – polep stolků ve vozech 2.tř. SC Pendolino. Stolky pro jednoho jsou 
umístěny na zadní straně sedačky před cestujícím. Šachovnicové rozmístěný polep v 
celé soupravě na stolcích do uličky. U této sítě je možné vybírat ze tří variant:

STANDARD  A - Polep krytu zavřeného stolku
STANDARD  B - Polep sedačky při otevřeném krytu stolku
STANDARD  C - Polep krytu otevřeného stolku 

rozměr: A  
popis: reklamní nosič situovaný do interiéru vozových jednotek SC Pendolino
počet: 

 

36 x 24 cm, B 35 x 23 cm,C 33 x 22 cm 

63 stolků pro jednoho cestujícího/ jedna celá souprava Pendolino 
            441 stolků pro jednoho cestujícího / všech 7 souprav Pendolino

 

   

 

 

FORMÁT

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

prodej: všech 7 souprav Pendolino 
termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)

2 materiál: 150 g/m samolepicí folie s laminací
technologie tisku: 4/0 ofset, digital, - dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam)
data: Tiskové PDF, měřítko 1:1, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK 
a rozlišení 300 DPI. V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální 
velikosti 300 MB. Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

SC Pendolino   

A

B

C



www.railreklam.cz

VLAK

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Polep stolků - Síť BASIC

 

Síť BASIC – polep stolků ve vozech 2.tř. SC Pendolino. Stolky pro jednoho jsou 
umístěny na zadní straně sedačky před cestujícím. Šachovnicové rozmístěný polep v 
celé soupravě na stolcích do uličky. U této sítě je možné vybírat ze tří variant:

BASIC  A - Polep krytu zavřeného stolku
BASIC  B - Polep sedačky při otevřeném krytu stolku
BASIC  C - Polep krytu otevřeného stolku 

rozměr: A  
popis: reklamní nosič situovaný do interiéru vozových jednotek SC Pendolino
počet: 

 

36 x 24 cm, B 35 x 23 cm,C 33 x 22 cm 

34 stolků pro jednoho cestujícího/ jedna celá souprava Pendolino 
            238 stolků pro jednoho cestujícího / všech 7 souprav Pendolino

 

   

 

 

FORMÁT

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

prodej: všech 7 souprav Pendolino 
termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)

2 materiál: 150 g/m samolepicí folie s laminací
technologie tisku: 4/0 ofset, digital, - dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam)
data: Tiskové PDF, měřítko 1:1, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK 
a rozlišení 300 DPI. V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální 
velikosti 300 MB. Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

SC Pendolino   

A

B

C



Polepem stolků v příměstské dopravě v moderních vlacích CityElefant zacílíte 
pravidelné cestující. 

především

rozměr: 
popis: reklamní plocha v zorném poli cestujících po celou dobu strávenou ve vlaku,
opakovaný zásah, polep stolků ve II. třídě ve vlacích CityElefant
počet:  3 960 ks v 66 soupravách CityElefant (2 sítě po 1 980 ks)
(1 souprava = 60 stolků, v jedné soupravě 55 stolků typu A, 5 stolků typu B)

stolek A: 54,9 x 17,9 cm / stolek B: 54,9 x 23,1 cm 
 

 

prodej: síťový
termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)

materiál: 
technologie tisku: UV tisk, realizuje výhradně Railreklam 
data: Tiskové PDF, měřítko 1:1, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 300 DPI. 
V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB. 
Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_549x179.

certifikovaná PVC samolepka nonperm s podlahovou laminací 150 micronů

CELKOVÝ FORMÁT TISKU
BEZPEČNÝ FORMÁT    A) 535 x 169   B) 535 x 218  

ROZKRES
PLOCHY

STOLEK A

STOLEK B

sklad RAILREKLAM: U Trati 36a, 110 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: Milan Vacek +420 602 241 412 / uvedené ceny neobsahují DPH

stolků CityElefantv příměstské dopravě 

549 x 179 mm 

549 x 231 mm 

Polep 

 

www.railreklam.cz

VLAK

FORMÁT

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH



Polepy standardizovaného formátu na vlacích a vagónech dle výběru.  

rozměr: 
popis: polepy na vlacích a vagónech

200 x 60 cm (QS polep) nebo 300 x 80 cm (QS 471 polep CityElefant) 
 

termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)
prodej: kusový  

materiál: 
technologie tisku: UV tisk 4/0
data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK 
a rozlišení 1000 DPI. 
V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB. 
Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x80. 

Avery tl. 95 um s plně krycím (neprůhledným) lepidlem a s povrchovou matnou laminací
, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam)

ROZKRES
PLOCHY

CELKOVÝ FORMÁT TISKU

200 x 60 cm 

300 x 80 cm 

QS Polep

 

www.railreklam.cz

VLAK

FORMÁT

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH



Polep

popis: 
(v závislosti na typu lokomotivy/vagónu), nasazení na vybrané trase, resp. spádové oblasti

2 2realizace reklamního polepu dle grafického návrhu klienta, plocha o rozměru od 120 m  až 280 m
 

termíny provozování: minimálně 1 rok

materiál: certifikovaná PVC samolepka polymer 3M 40-10, litá 180 -10 s laminací 3M
technologie tisku:  UV tisk 4/0, realizuje výhradně Railreklam na základě konkrétního typu vozu s grafickým vizuálem schváleným ČD a.s.
data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 1000 DPI. 
V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB. 
Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.

 

www.railreklam.cz

lokomotiva
VLAK

FORMÁT

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Doprovázejte své klienty na jejich cestě napříč Českou republikou. Reklamní polep 
2na vybrané lokomotivy o rozměru až 280 m  udělá z Vaší reklamy nezapomenutelný 

zážitek.

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH



rozměr: 
popis:   reklamní nosič v areálu Ostravského hlavního nádraží
počet:   12 ks 

Dle přiložené tabulky  
 

 
 

termíny provozování: 28 dní 
prodej: kusový
   

NÁDRAŽÍ
Ostrava hl. n. ATYP

CELKOVÝ FORMÁT TISKU
360 až 440 x 240 cm BEZPEČNÝ FORMÁT (loga)

388 až 467 x 262 cm
(viditelná 388 až 467 x 262 cm) 

ROZKRES
PLOCHY

www.railreklam.cz

materiál: 
matnou laminací.
technologie tisku: UV tisk 4/0, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).  
data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry 
barevnost CMYK a rozlišení 1000 DPI. 10 cm po obvodu  doporučujeme neusazovat 
loga, texty a jiná důležitá sdělení. V případě více motivů musí být každý motiv jako 
samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB. Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". 
Příklad: railreklam_467x262. 

Avery tl. 95 um s plně krycím (neprůhledným) lepidlem a s povrchovou 

Atraktivní reklamní plochy v nadchodu od centrální budovy nádraží a pokladen
k nástupištím. 

FORMÁT

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Číslo Šířka Výška
271005 4,67 2,62
271006 4,67 2,62
271007 4,67 2,62
271008 4,25 2,62
271009 4,67 2,62
271010 3,88 2,62
271011 4,14 2,62
271012 4,67 2,62
271013 3,97 2,62
271014 4,67 2,62
271015 4,50 2,62
271016 4,66 2,62



Reklamní tiskoviny do váhy 50 g umístěné přímo na sedadla dálkových spojů 
vozové třídě. Dlouhá doba strávená cestováním umožňuje věnovat těmto tiskovinám  
nerušenou pozornost. Vybrané vlaky mají přesah do zahraničí. 

v 1. a 2. 

rozměr: 
popis: distribuce tiskovin / letáků na sedadla ve vlacích – spojích dálkové přepravy ČD (IC/EC/R/EX/EN)
počet: více než 70 vlaků denně

max. velikost A4, max. váha 50 g / ks 
 

termíny provozování: 1 den
prodej: kusový

Dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam)

ve vlacích  EC/IC/R/EX/EN
Distribuce letáků

www.railreklam.cz

VLAK

FORMÁT

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH



Reklamní tiskoviny do váhy 50 g umístěné přímo na sedadla ve vlacích SC Pendolino. 
Dlouhá doba strávená cestováním v pohodlném a tichém prostředí luxusního vlaku 
vytváří nejlepší předpoklady pro vnímání a zapamatování Vaší reklamy. 

rozměr: 
popis: distribuce tiskovin / letáků na sedadla ve vlacích SC Pendolino
počet:  maximálně 333 ks / 1 spoj, z toho 52 sedadel v 1. třídě, 6 spojů

max. velikost A4, max. váha 50 g / ks

 
 
 

ve vlacích  SC Pendolino
Distribuce letáků

www.railreklam.cz

VLAK

Dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam)

termíny provozování: 1 den
prodej: kusový

FORMÁT

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH



Inzerce v časopise ČD 

je zdarma distribuován po celé České republice na nádražích do 313 speciálních stojanů 

a ve vlacích ČD vyšší kvality – EC, IC a SC. 

je plošná inzerce v magazínu ČD PRO VÁS. Lifestylový magazín

rozměr: 
popis: plošná inzerce v časopise distribuovaném na nádraží a ve vlacích
počet: 60 000 výtisků měsíčně

viz tabulka
 

 

 

termíny provozování: 1 měsíc
prodej: kusový

Tisková data:  PDF X-1A,
ořezové značky, formát dle vybraného rozměru inzerce

 CMYK, fonty v křivkách, spad 5 mm, 

v časopise ČD PRO VÁS

Inzerce

www.railreklam.cz

VLAK

FORMÁT

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

3
1/

3
1/

3
1/

3
1/

3
1/

2
1/

2
1/

2
1/

1
1/

1
1/

na spad 215 x 270 mm + 5 mm spad 215 x 132 mm + 5 mm spad 215 x 85 mm + 5 mm spad

do zrcadla 188 x 122 mm 188 x 80 mm188 x 245 mm

na výšku

cena bez DPH

59 x 245 mm

120 000 Kč 80 000 Kč 65 000 Kč


