
ADTRUCKS kamióny predstavujú inovatívne 
prémiové out of home médium s flexibilnou 
pôsobnosťou v celej Európe. Reklamné nosiče 
zaujmú samotnou veľkosťou reklamnej plochy, 
možnosťou kreatívneho využitia 3D efektov  
a vysokými hodnotami zásahu. Vychádzajúc  
z videí natočených z kabíny kamióna,  
prieskumov zapamätateľnosti reklamy  
na kamiónoch, spracovaných informácií  
o dopravných prietokoch podľa NDS a údajov 
z elektronického mýta dokážeme precízne 
naplnánovať trasy, aby sme vyšpecifikovanú 
cieľovú skupinu čo najpresnejšie zasiahli. 

ADTRUCKS sú neustále v pohybe, aby pomohli 
naplniť vaše ciele.

Kontakt
ADTRUCKS, s.r.o., Čečinová 21/A, 821 05 Bratislava, Slovak Republic

Dominika Pastoreková + 421 905 688 738, pastorekova@adtrucks.eu, adtrucks@adtrucks.eu, www.adtrucks.eu

KONKRÉTNE VÝSTUPY NAŠICH PRIESKUMOV
• počet zazmluvnených kamiónov na Slovensku a v Čechách: viac ako 450 ADTRUCKS
• najazdené km: mesačne každý kamión ADTRUCKS najazdí minimálne 11 000 km
• denný časový interval: od 6:00 do 24:00, 18 hodín denne
• nonstop: kamióny ADTRUCKS vďaka legislatívnej výnimke jazdia na rozdiel od bežných kamiónov aj cez víkend
• vypravenosť vozidla: ADTRUCKS svojim klientom garantuje 85 percentnú vypravenosť
• presné tourplany: komplexné pokrytie SR a ČR, trasy možné naplánovať v celej Európe
• vizuálny kontakt: min. 71 000 videní denne, min. 1 940 000  videní mesačne
• vysoká mobilita spoločnosti: na Slovensku je zaregistrovaných viac ako 2 300 000 vozidiel
• povedomie o značke: mobilná reklama zvyšuje povedomie o značke 15x viac ako iná forma reklamy
• cieľová skupina: osoby vo veku 15 až 55 rokov, vyššia kúpna sila, mobilita a vyššia úroveň vzdelania

CELKOVÁ PLOCHA:  83 m2

BOČNÉ STENY: 13,43 x 2,86 m
ZADNÁ STENA:  2,30 x 2,57 m
MIN. DOBA PRENÁJMU: 3 mesiace
TRASY JÁZD: Európa
 

OUTDOOR ADVERTISING 
FOR PREMIUM BRANDS
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ROZMER VOZIDLA

VÝSLEDKOM JE PRVÁ PRESNE MERATEĽNÁ OUTDOOROVA REKLAMA. 

ČO VÁM  ADTRUCKS PRINÁŠA
• netradičnú reklamu na obrovskej ploche 83 m2

• vizuál viditeľný z troch strán
• presné tourplany naplánované podľa dní kedy váš kamión jazdí
• minimálne 1 940 000 príjemcov vašej reklamy mesačne
• kontrolu nad vašou reklamou


