
Extra ceny pro 
sportovní kluby!
Zaregistrujte svůj klub v eshopu reklamniplachty.cz  
a získejte mnohem lepší ceny než ostatní zákazníci.

Pořádáte sportovní podnik? Ozvěte se, domluvíme 
se na oboustranně výhodné spolupráci!

Ceník reklamních plachet a bannerů 
platný od 1. 8. 2020



PVC banner 
PREMIUM
Kvalitní litý PVC banner 
s UV tiskem vhodný pro 
dlouhodobé kampaně.

PVC banner 
PROMO
Laminovaný PVC banner se 
solventním tiskem vhodný 

pro krátkodobé kampaně.

PVC banner 
MESH
Vzdušný a lehký PVC ba-
nner s tiskem vhodný pro 
opravdu velké plochy.

PVC banner 
REFLEX
Reflexní PVC banner se sol-
ventním tiskem vhodný do 
tmy, protože odráží světlo.

Materiál od 0–10 m2 od 10–50 m2 od 50–100 m2 100 m2 a více

PREMIUM gramáž 510 g/m2 189 Kč/m2 179 Kč/m2 169 Kč/m2 159 Kč/m2

PROMO gramáž 440 g/m2 119 Kč/m2 109 Kč/m2 105 Kč/m2 99 Kč/m2

MESH gramáž 370 g/m2 229 Kč/m2 209 Kč/m2 189 Kč/m2 169 Kč/m2

REFLEX gramáž 500 g/m2 379 Kč/m2 359 Kč/m2 339 Kč/m2 319 Kč/m2

TOP CENA SLEVA SVÍTÍ

Ceny platí pouze pro sportovní kluby, jednoty a spolky a jsou stanoveny bez DPH, dopravy a montáže.



Již více než 10 let vyrábíme a montujeme 
reklamní PVC plachty a bannery
V České republice patříme mezi největší výrobce velkoplošné reklamy. Jako jedni z mála 
dodavatelů nabízíme svým zákazníkům reklamní plachty a bannery, ale také velkoplošný 
tisk na samolepicí a BBS papírové materiály prostřednictvím přehledného eshopu. Při 
výrobě velkoplošné reklamy na klíč nabízíme svým klientům všechny fáze procesu pod 
jednou střechou.

Reklamní PVC plachty a bannery na klíč
• grafický návrh
• velkoplošný UV tisk
• strojové opracování
• doprava a montáž po celé ČR

Díky specializaci na výrobu reklamních plachet můžeme dlouhodobě svým klientům 
garantovat nejvýhodnější poměr cena/výkon na trhu. Zásilky odesíláme prostřednictvím 
tradičních dopravců GLS a Toptrans. Disponujeme také hustou sítí zkušených montážních 
týmů ve všech regionech.

Výroba a montáž billboardů a reklamních konstrukcí
Jako jediní výrobci velkoplošné reklamy u nás dodáváme svým klientům také vlastní řešení 
reklamních nosičů a konstrukcí. Včetně dopravy, stavebních příprav a montáže.

• billboardy a konstrukce zapuštěné v zemi
• mobilní billboardy a konstrukce
• nástěnné billboardy a konstrukce
• doprava a montáž po celé ČR

Těšíme se na spolupráci!

ReklamniPlachty.cz jsou hrdým členem ❤ Media Walk Family

Media Walk printing house s.r.o.
1. máje 121

735 31 Bohumín
Česká republika

Obchodní oddělení
GSM: +420 777 502 542

tel.: +420 591 140 572
email: obchod@reklamniplachty.cz

www.reklamniplachty.cz

10 let
pro vás!


