
ADTRUCKS kamiony jsou inovativní prémiové 
out of home médium s flexibilní působností  
v celé Evropě. Reklamní nosiče upoutají 
samotnou velikostí reklamní plochy, vysokým 
potenciálem pro  kreativní využití 3D efektů   
a hodnotami zásahu, které vyplývají z videí 
natočených z kabiny kamionu,  průzkumů 
zapamatovatelnosti reklamy  na kamionech 
a údajů zpracovaných dle nejaktuálnějších 
průměrných denních intenzit dopravy  
z automatických sčítačů dle statistik ŘSD.  
Dokážeme tak precizně naplánovat trasy, 
abychom co nejpřesněji zasáhli vyspecifikovanou 
cílovou skupinu. 

ADTRUCKS nosiče jsou neustále v pohybu, aby 
pomohli naplnit vaše cíle.

Kontakt
ADTRUCKS, s.r.o., Randova 3167/5, 150 00 Praha 5, Česká republika 

Alena Chomátová + 420 602 523 000, chomatova@adtrucks.eu, www.adtrucks.eu

KONKRÉTNÍ VÝSTUPY NAŠICH PRŮZKUMŮ 
• počet smluvně vázaných ADTRUCKS kamionů v Čechách a na Slovensku: více než 450  
• ujeté km: měsíčně každý kamión ADTRUCKS najede minimálně 11 000 km 
•  v denním časovém intervalu: od 6:00 hodin do 24:00 hodin, 18 hodin denně 
•  nonstop: kamiony ADTRUCKS díky legislativní výjimce mohou jezdit na rozdíl od běžných kamionů i o víkendu 
•  vypravenost vozidla: ADTRUCKS svým klientům garantuje 85-ti procentní vypravenost 
•  přesné tourplany: komplexní pokrytí ČR a SR,  trasy je možné naplánovat v celé Evropě 
•  vizuální kontakt: min. 85 000 vidění denně, min. 2 550 000  vidění měsíčně 
•  vysoká mobilita společnosti: v Čechách je zaregistrováno  více jak 6 500 000 vozidel 
•  povědomí o značce: mobilní reklama zvyšuje povědomí o značce 15x více než jiná forma reklamy 
•  cílová skupina: osoby ve věku 15 až 55 let, vyšší kupní síla, mobilita a vyšší úroveň vzdělání

CELKOVÁ PLOCHA:  83 m2

BOČNÍ STĚNY: 13,43 x 2,86 m
ZADNÍ STĚNA:  2,30 x 2,57 m
MIN. DOBA PRONÁJMU: 3 měsíce
TRASY JÍZD: Evropa
 

OUTDOOR ADVERTISING 
FOR PREMIUM BRANDS
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ROZMĚR VOZIDLA

VÝSLEDKEM JE PRVNÍ PŘESNĚ MĚŘITELNÁ OUTDOOROVÁ REKLAMA. 

CO VÁM ADTRUCKS PŘINÁŠÍ
• netradiční reklamu na obrovské ploše 83 m2

• vizuál viditelný ze tří stran 
• přesné tourplany naplánované podle dní, v nichž váš kamion jezdí 
• minimálně 2 550 000 příjemců vaší reklamy měsíčně 
• kontrolu nad vaší reklamou


