
ADTRUCKS kamiony představují nové prémiové 

outdoorové reklamní médium s působností  

po celé Evropě. Reklamní nosiče zaujmou samotnou 

velikostí reklamní plochy, maximální působivostí 

a možností skutečných 3D efektů, které žádné 

jiné outdoorové médium nenabízí. ADTRUCKS 

představují vhodné médium zejména pro silné 

nadnárodní značky, avšak při správné strategii  

i pro lokální značky s celostátní působností.

ADTRUCKS jsou dynamickým médiem, které je 

neustále v pohybu, s vysokými hodnotami zásahu 

cílové skupiny a díky preciznímu plánování tratí  

i s dobrou možností specifikace cílových skupin.

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

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

Výhody
• možnost realistického 3D efektu reklamy: pomocí dvou ploch kamionu ADTRUCKS je možné vytvořit skutečný 3D efekt vizuálu
• okamžité oslovení trhu: ADTRUCKS kamiony se pohybují po nejfrekventovanějších komunikacích
• absence jiných typů médií: reklamních médií na dálnicích je podstatně méně než ve městech, efekt nosičů je tím pádem znásobený
• flexibilita pro kreativitu: 2D nebo 3D vizuál, digitální technologie umožňující tisk v prémiové kvalitě poskytuje neomezené možnosti 

kreativity 
• silný a prémiový nosič: ADTRUCKS patří velikostí plochy k největším nosičům, které jsou v outdoorových médiích k dispozici, svým 

image demonstrují sílu značky a její vysoké postavení ve společnosti
• vizuál je ze tří stran, takže jej vidí nejen řidiči, ale i chodci
• cílení: výběr z velkého množství tratí umožňuje zacílení reklamního zásahu až na úroveň krajů

Vizuál
ADTRUCKS jsou specifickým médiem, které napomáhá značkám evokovat u spotřebitelů velikost, sílu a významnost značky. Zaměstnanci ADTRUCKS 
vám pomohou při volbě vhodného vizuálu a jeho přizpůsobení na reklamní plochu, či s případným 3D efektem vizuálu, přičemž využijí poznatky 
získané z uskutečněných projektů, které se osvědčily v praxi. Vizuál musí být v souladu s etickým kodexem a etickými zásadami reklamní praxe  
v ČR a EU.

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
 (přesný tour plan   
 na vyžádání)

Specifikace materiálu polepu
Kamiony polepujeme odstranitelnou matnou PVC samolepkou.  

Tloušťka 100 µm (mikrometrů), barevný tisk 4+0 odolný vůči vnějším vlivům.  

Tisk a instalaci fólií zabezpečuje ADTRUCKS, s.r.o.

Specifikace tiskových podkladů
• tiskové PDF CMYK, texty v křivkách
• rozlišení 300 DPI, měřítko 1:10
• nutný barevný nátisk
• bližší specifikace, vizuál kamionu a omezení grafiky podle 

zákona dodáme při přípravě vizuálu

OUTDOOR ADVERTISING 
FOR PREMIUM BRANDS
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