RODNÉ LISTY OBRAZOVEK

LEDMULTIMEDIA
• Největší nezávislá síť LED obrazovek v České republice
• Denní zásah celé sítě, 22 velkoplošných LED obrazovek, je bezmála 1 milion pasantů
• Velkoplošné LED obrazovky patří mezi špičku v DOOH reklamě
• LED technologie zajišťuje výbornou viditelnost vaší reklamy i za zhoršených podmínek způsobených
počasím (mlha, déšť, sníh…)
• Díky centrálnímu řízení LED obrazovek rychle reagujeme na potřeby klienta (změna spotů či rotací)
s minimálními časovými prodlevami
• Disponuje automatizovaným nasazování spotů s možností doplnění o jiný obsah (zprávy, počasí,
doprava)
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• Ledmultimedia vlastní 22 LED obrazovek umístěných v 15 městech České republiky se zásahem sítě
1 milion pasantů denně.
• LED technologie je možností jak prezentovat zákazníkům zajímavou, moderní a čistou formou reklamu,
zaměřenou na image či produkt, s daleko širším spektrem nastavení kampaně.

SEZNAM PLOCH
Hl. m. Praha
Praha Palladium
Praha City Empiria Pankrác
Praha Černý most
Praha Vivo Hostivař
Praha EUROPARK shopping center
Plzeňský kraj
Plzeň Rychtářka
Plzeň Sady Pětatřicátníků
Karlovarský kraj
Karlovy Vary Plech aréna
Jihočeský kraj
České Budějovice PRIOR
Tábor Křižíkovo nám.
Jindřichův Hradec Masarykovo nám.
Strakonice Komenského
Písek
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Ústecký kraj
Ústí nad Labem Mírové nám.

14

Liberecký kraj
Liberec FÓRUM

15

Olomoucký kraj
Olomouc Autobusové nádr.
Přerov Nádražní ul.

16
17

Moravskoslezský kraj
Ostrava Zábřeh
Ostrava Vítkovice

18
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Královéhradecký kraj
Hradec Králové Riegrovo nám.
Hradec Králové Nám. 28. října
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Kraj Vysočina
Jihlava
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Obrazovka č. 01

PRAHA
Hl. m. Praha

Název místa:
Adresa:
Umístění:
Rozměr:
Formát:
Provozní doba:

Palladium
Na Poříčí, Praha 1
Outdoor na plášti obchodního centra
54 m2 – 830 x 650 cm
4:3 – 1024 x 768 px
6:00 – 22:00 hod. –16 hod.

Popis lokality:
Obrazovka je umístěna na konci ulice Na Poříčí ve směru do Náměstí republiky.
Velice frekventovaná část centra Prahy. V těsné blízkosti: hotely, restaurace, banky,
úřady, stanice metra B, zastávky TRAM, vlakové nádraží Jana Masaryka. Absolutní
převaha pěších pasantů.
Více informací o obrazovce: www.ledmultimedia.cz

Potenciál obrazovky:
Denní zásah: 111 100 pasantů
Pěší: 110 500 pasantů denně
Motoristé: 600 pasantů denně
Lokalita: obchodní čtvrť / obytná čtvrť
Poloha: centrum

1%

• Pěší
• Motoristé

99 %

Spádová oblast:
Komunikace: ulice / pěší zóna
V okolí panelu: MHD (metro, tramvaj, autobus) / vlakové nádraží / obchodní domy
/ kulturní zařízení / restaurace / supermarket / sportovní zařízení / hotel / obchody
/ PNS / banka / pošta / lékárna
Viditelnost: přes 150 m
GPS souřadnice: 50.0890014N, 14.4291672E
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Obrazovka č. 02

PRAHA
Hl. m. Praha

Název místa:
Adresa:
Umístění:
Rozměr:
Formát:
Provozní doba:

City Empiria Pankrác
Křižovatka ulic Na Strži a Budějovická, Praha 3
Outdoor na plášti Konferenčního centra
37 m2 – 960 x 384 cm
1: 2,5 – 1024 x 410 px
6:00 – 22:00 hod. –16 hod.

Popis lokality:
Obrazovka je situována na jednu z nejrušnějších křižovatek ulic Na Strži
a Budějovická. Oblast je typická množstvím kancelářských budov (Gemini Centrum,
City Empiria a City Tower) se sídlem významných ﬁrem. V bezprostřední blízkosti
hobbymarket Bauhaus, obchodní centrum Arkády a stanice metra C.

Více informací o obrazovce: www.ledmultimedia.cz

Potenciál obrazovky:
Denní zásah: 75 800 pasantů
Pěší: 31 900 pasantů denně
Motoristé: 43 900 pasantů denně
Lokalita: obchodní čtvrť / obytná čtvrť
Poloha: průjezd, směr centrum/dálnice D1

42 %
58 %

• Pěší
• Motoristé

Spádová oblast:
Komunikace: ulice / křižovatka / parkoviště
V okolí panelu: MHD (metro, autobus) / obchodní dům /administrativní budovy /
banka / restaurace / pošta / PNS
Viditelnost: přes 200 m

GPS souřadnice: 50.0499469N, 14.4390736E
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Obrazovka č. 03

PRAHA
Hl. m. Praha

Název místa:
Adresa:
Umístění:
Rozměr:
Formát:
Provozní doba:

Nákupní a rezidenční čtvrť Černý most
Křižovatka ulic Na Strži a Budějovická, Praha 3
Outdoor na plášti Konferenčního centra
37 m2 – 960 x 384 cm
1: 2,5 – 1024 x 410 px
6:00 – 22:00 hod. –16 hod.

Popis lokality:
Velmi frekventovaná nákupní a rezidenční zóna na severním okraji Prahy.
V bezprostřední blízkosti Makro, Hornbach, Sconto, Toyota, Humanic, KFC,
McDonald, Ikea, Centrum Černý Most a autobusové nádraží meziměstské a příměstské
dopravy, konečná metra B. Obrazovka je umístěna na sloupu v těsné blízkosti ulice
Chlumecká ve směru příjezdu do Prahy od HradceKrálové a Mladé Boleslavi.

Více informací o obrazovce: www.ledmultimedia.cz

Potenciál obrazovky:
Denní zásah: 71 400 pasantů
Pěší: 17 700 pasantů denně
Motoristé: 53 700 pasantů denně
Lokalita: obchodní čtvrť / obytná čtvrť
Poloha: příjezd / výjezd směr Praha
- Hradce Králové a M. Boleslav

25 %
75 %

• Pěší
• Motoristé

Spádová oblast:

GPS souřadnice: 50.0499469N, 14.4390736E

Komunikace: příjezd / ulice / křižovatka / parkoviště
V okolí panelu: MHD (metro, autobus) / obchodní domy / čerpací stanice /
restaurace / supermarket / autosalon / PNS
Viditelnost: přes 200 m
info@ledmultimedia.cz | www.ledmultimedia.cz
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Obrazovka č. 04

PRAHA
Hl. m. Praha

Název místa:
Adresa:
Umístění:
Rozměr:
Formát:
Provozní doba:

Hostivař – VIVO! Shopping
Švehlova 1391/32, 102 00, Praha 10
MallVision na plášti obchodního centra
18 m2 – 600 x 300 cm
4:3 – 1024 x 768 px
6:00 – 22:00 hod. –16 hod.

Popis lokality:
Obrazovka se nachází na budově centra vpravo od hlavního vchodu. Je centrem
jižní části rozsáhlé rezidenční čtvrti Praha 10 v blízkosti Jižní spojky. Obrazovka
je instalována směrem k ulici Švehlova. Lokalita nabízí žádané služby: kino Palace
Cinemas, ﬁtness, restaurace, hypermarket, Datart, McDonalds, Česká pošta a další.

Více informací o obrazovce: www.ledmultimedia.cz

Potenciál obrazovky:
Denní zásah: 61 000 pasantů
Pěší: 29 900 pasantů denně
Motoristé: 31 100 pasantů denně
Lokalita: obchodní čtvrť / obytná čtvrť
Poloha: parkoviště, průjezd směr centrum i opačný

49 %
51 %

• Pěší
• Motoristé

Spádová oblast:
Komunikace: parkoviště / nákupní zóna
V okolí panelu: MHD (autobus, tramvaj) / obchodní domy / restaurace /
supermarket / obchody / pošta / lékárna
Viditelnost: přes 200 m

GPS souřadnice: 50.0534150N, 14.5178375E
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Obrazovka č. 05

PRAHA
Hl. m. Praha

Název místa:
Adresa:
Umístění:
Rozměr:
Formát:
Provozní doba:

EUROPARK Shopping Center
Nákupní 389/3, Praha 9 – Štěrboholy
MallVision na plášti obchodního centra
44 m2 – 850 x 520 cm
4:3 – 1024 x 768 px
6:00 – 22:00 hod. –16 hod.

Popis lokality:
Cílová oblast tvoří nákupní a residenční centrum východní příměstské oblasti.
Lokalita nabízí širokou paletu služeb v segmentech: autodealerství, restaurace,
hobby market a sítě MHD. Obrazovka je orientovaná směrem k hlavnímu vchodu
do OC. Pokrývá podstatnou část venkovního parkoviště. V blízkosti rušná křižovatka
Průmyslové a Štěrboholské radiály, pasanti pěší a motorizovaní...

Více informací o obrazovce: www.ledmultimedia.cz

Potenciál obrazovky:
Denní zásah: 61 000 pasantů
Pěší: 29 900 pasantů denně
Motoristé: 31 100 pasantů denně
Lokalita: obchodní čtvrť / obytná čtvrť
Poloha: parkoviště, průjezd směr centrum i opačný

49 %
51 %

• Pěší
• Motoristé

Spádová oblast:
Komunikace: parkoviště / nákupní zóna
V okolí panelu: MHD (autobus, tramvaj) / obchodní domy / restaurace /
supermarket / obchody / pošta / lékárna / směnárna / banka
Viditelnost: přes 200 m

GPS souřadnice: 50.0725086N, 14.5421128E
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Obrazovka č. 06

PLZEŇ

Plzeňský kraj

Název místa:
Adresa:
Umístění:
Rozměr:
Formát:
Provozní doba:

Rychtářka
Tyršova 4
Outdoor na plášti obchodního centra
23 m2 – 512 x 448 cm (2x)
16:9 – 1280 x 720 px
6:00 – 22:00 hod. –16 hod.

Popis lokality:
Umístění obrazovky na parkovacím domě Rychtářka je velice lukrativní v rámci
celodenního vysokého dopravního ruchu v přímé návaznosti na okolní sportoviště,
pěší zóny, Náměstí Republiky aj. Zásadní výhodou obrazovky je její rozdělení
na dvě části, které tak zajišťuje viditelnost reklamy ze všech možných úhlů.

Více informací o obrazovce: www.ledmultimedia.cz

Potenciál obrazovky:
Denní zásah: 76 000 pasantů
Pěší: 11 400 pasantů denně
Motoristé: 64 600 pasantů denně
Lokalita: obchodní čtvrť / obytná čtvrť
Poloha: centrum

15 %

85 %

• Pěší
• Motoristé

Spádová oblast:
Komunikace: ulice / pěší zóna / křižovatka / parkoviště
V okolí panelu: MHD / pošta / PNS / kulturní zařízení / sportovní zařízení /
obchody / škola ZŠ, SŠ / banka / restaurace / hotel / soud
Viditelnost: přes 200 m

GPS souřadnice: 49.7500153N, 13.3806414E
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Obrazovka č. 07

PLZEŇ

Plzeňský kraj

Název místa:
Adresa:
Umístění:
Rozměr:
Formát:
Provozní doba:

Sady Pětatřicátníků
Sady 35
Outdoor na plášti budovy
25,8 m2 – 672 x 384 cm
16:9 – 1280 x 720 px
6:00 – 22:00 hod. –16 hod.

Popis lokality:
Obrazovka je situována na jedné z hlavních tepen plzeňské komunikace. V přímé
viditelnosti se nachází tramvajová i autobusová zastávka, parkoviště aj. Celkově
se jedná o velice frekventovanou lokalitu.

Více informací o obrazovce: www.ledmultimedia.cz

Potenciál obrazovky:
Denní zásah: 61 300 pasantů
Pěší: 32 710 pasantů denně
Motoristé: 28 590 pasantů denně
Lokalita: obytná čtvrť / obchodní čtvrť
Poloha: centrum

47 %

53 %

• Pěší
• Motoristé

Spádová oblast:
Komunikace: křižovatka / ulice / parkoviště
V okolí panelu: MHD (tramvaj, autobus) / parkoviště / úřady / obchody /
restaurace / sportovní zařízení / divadlo / PNS / banky / pošta / synagoga /
lékárna / škola MŠ / univerzita
Viditelnost: přes 200 m

GPS souřadnice: 49.7466194N, 13.3729889E
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Obrazovka č. 08

KARLOVY VARY
Karlovarský kraj

Název místa:
Adresa:
Umístění:
Rozměr:
Formát:
Provozní doba:

Plech aréna
Dolní Kamenná 788, Rybáře
Outdoor na plášti sportovní arény
55,3 m2 – 960 x 576 cm
16:9 – 1280 x 720 px
6:00 – 22:00 hod. –16 hod.

Popis lokality:
Největší reklamní obrazovka v Západních Čechách, kterou najdete umístěnou
na Plech aréně na hlavním příjezdu z Německa od Chebu ve směru na Prahu.
V blízkosti se nachází samotné centrum, tak v přímém dosahu obchodní centrum
a rychlé občerstvení McDonald‘s.

Více informací o obrazovce: www.ledmultimedia.cz

Potenciál obrazovky:
Denní zásah: 68 610 pasantů
Pěší: 12 200 pasantů denně
Motoristé: 56 410 pasantů denně
Lokalita: obchodní čtvrť / obytná čtvrť
Poloha: příjezd ze směru Cheb - Praha

18 %
• Pěší
• Motoristé

82 %

Spádová oblast:
Komunikace: příjezd / parkoviště / pěší zóna
V okolí panelu: Parkoviště / obchody / restaurace / supermarket / čerpací stanice
/ autoservis / pneuservis / hobby market
Viditelnost: přes 200 m

GPS souřadnice: 50.2315958N, 12.8518728E
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Obrazovka č. 09

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Jihočeský kraj

Název místa:
Adresa:
Umístění:
Rozměr:
Formát:
Provozní doba:

PRIOR
Lannova třída 22
Outdoor na plášti obchodního domu
21 m2 – 600 x 360 cm
16:9 – 1280 x 720 px
6:00 – 22:00 hod. –16 hod.

Popis lokality:
Obrazovka je situována vě směru pěší zóny, hlavní spojinice středu města
s dopravními uzly autobusové a vlakové dopravy. Rušná pěší zóna s přilehlým
parkovištěm nabízí množství značkových prodejen a provozoven služeb.

Více informací o obrazovce: www.ledmultimedia.cz
3%

Potenciál obrazovky:
Denní zásah: 34 000 pasantů
Pěší: 33 100 pasantů denně
Motoristé: 900 pasantů denně
Lokalita: obchodní čtvrť / obytná čtvrť
Poloha: centrum

• Pěší
• Motoristé

97 %

Spádová oblast:
Komunikace: pěší zóna / ulice / parkoviště
V okolí panelu: MHD / nádraží ČD, ČSAD / PNS / obchodní dům / obchody /
banka / lékárna / supermarket / škola SŠ, VŠ / restaurace / hotel / pošta
Viditelnost: přes 150 m

GPS souřadnice: 48.9739975N, 14.4835161E
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Obrazovka č. 10

TÁBOR

Jihočeský kraj

Název místa:
Adresa:
Umístění:
Rozměr:
Formát:
Provozní doba:

Křižíkovo náměstí
Nám F. Křižíka 2840
Outdoor na plášti administrativní budovy
15,7 m2 – 512 x 307 cm
16:9 – 1280 x 720 px
6:00 – 22:00 hod. –16 hod.

Popis lokality:
Lokalita Křižíkova náměstí je nejstrategičtějším a nejfrekventovanějším místem
infrastruktury Tábora. Už fakt o výjimečnosti lokality napovídá, že tato křižovatka
je jednou z úplně nejdůležitějších spojnic mezi jednotlivými částmi města, kde
během dopravní špičky vznikají dlouhé kolony. Obrazovka je umístěna vedle
rušné autobusové zastávky naproti supermarketu Billa.

Více informací o obrazovce: www.ledmultimedia.cz

Potenciál obrazovky:
Denní zásah: 28 000 pasantů
Pěší: 13 720 pasantů denně
Motoristé: 14 280 pasantů denně
Lokalita: obchodní čtvrť / obytná čtvrť
Poloha: centrum

49 %
51 %

• Pěší
• Motoristé

Spádová oblast:
Komunikace: ulice / pěší zóna / křižovatka / parkoviště / příjezd
V okolí panelu: MHD / PNS / obchody / obchodní dům / supermarket / banka /
restaurace / hotel / kulturní zařízení / škola ZŠ, SŠ
Viditelnost: přes 100 m

GPS souřadnice: 49.4125653N, 14.6641847E
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Obrazovka č. 11

JINDŘICHŮV HRADEC
Jihočeský kraj

Název místa:
Adresa:
Umístění:
Rozměr:
Formát:
Provozní doba:

Masarykovo náměstí
Masarykovo náměstí 105
Outdoor na plášti administrativní budovy
6,5 m2 – 336 x 192 cm
16:9 – 1280 x 720 px
6:00 – 22:00 hod. –16 hod.

Popis lokality:
Lokalita Masarykova náměstí patří k nejlépe zacíleným místům v rámci umístění
reklamní plochy, které můžete v Jindřichově Hradci nalézt. Obrazovka se nachází
na nejrušnější ulici ve městě, kam lidé přicházejí nejen za prací, ale také za nákupy,
gastronomií, rekreací, turistikou apod.

Více informací o obrazovce: www.ledmultimedia.cz

Potenciál obrazovky:

12 %

Denní zásah: 19 000 pasantů
Pěší: 16 720 pasantů denně
Motoristé: 2 280 pasantů denně
Lokalita: historická část / obytná čtvrť / obchodní čtvrť
Poloha: centrum

• Pěší
• Motoristé

88 %

Spádová oblast:
Komunikace: ulice / pěší zóna / křižovatka / parkoviště
V okolí panelu: MHD / PNS / obchody / obchodní dům / supermarket / banka /
restaurace / hotel / kulturní zařízení / zdravotnické zařízení / sportovní zařízení /
škola ZŠ, SŠ
Viditelnost: přes 100 m

GPS souřadnice: 49.1455394N, 15.0031075E
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Obrazovka č. 12

STRAKONICE
Jihočeský kraj

Název místa:
Adresa:
Umístění:
Rozměr:
Formát:
Provozní doba:

Komenského
Komenského 105
Outdoor na plášti administrativní budovy
6,1 m2 – 320 x 190 cm
16:9 – 1280 x 720 px
6:00 – 22:00 hod. –16 hod.

Popis lokality:
Lokalita Komenského zajišťuje vizibilitu pro chodce i vozidla. Díky přilehlé hlavní
křižovatce, obchodnímu centru Penta a otevřenému prostoru s vysokou koncentrací
obyvatel ve městě splňuje obrazovka veškeré potřebné preference pro ideální umístění.

Více informací o obrazovce: www.ledmultimedia.cz

Potenciál obrazovky:
Denní zásah: 17 000 pasantů
Pěší: 5 780 pasantů denně
Motoristé: 11 220 pasantů denně
Lokalita: obchodní čtvrť / obytná čtvrť /
průmyslová čtvrť
Poloha: centrum / příjezd Plzeň

34 %
66 %

• Pěší
• Motoristé

Spádová oblast:
Komunikace: ulice / křižovatka / parkoviště
V okolí panelu: MHD / kino / restaurace / obchody / obchodní dům /
kulturní zařízení sportovní zařízení / Škola MŠ, ZŠ / hotel / supermarket /
zdravotnické zařízení
Viditelnost: přes 200 m

GPS souřadnice: 49.2569967N, 13.9049375E
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Obrazovka č. 13

PÍSEK

Jihočeský kraj

Název místa:
Adresa:
Umístění:
Rozměr:
Formát:
Provozní doba:

Budějovické předměstí
Nádražní, parcela 951/36
Outdoor vlastní stojné nohy, ulice Nádražní
15,3 m2 – 510 x 300 cm
16:9 – 1280 x 720 px
6:00 – 22:00 hod. –16 hod.

Popis lokality:
Obrazovka je umístěna v blízkosti kruhového objezdu, u výjezdu směrem do centra
města na ulici Nádražní, na dohled autobusového nádraží.

Více informací o obrazovce: www.ledmultimedia.cz

Potenciál obrazovky:
Denní zásah: 22 967 pasantů
Pěší: 14 543 pasantů denně
Motoristé: 13 424 pasantů denně
Lokalita: obchodní čtvrť / obytná čtvrť
Poloha: průjezd

48 %
52 %

• Pěší
• Motoristé

Spádová oblast:
Komunikace: ulice / křižovatka / parkovište / kruhový objezd
V okolí panelu: MHD / autobusové nádraží / restaurace / obchody /
kulturní zařízení / sportovní zařízení / Škola MŠ, ZŠ / hotel / supermarket /
zdravotnické zařízení
Viditelnost: přes 200 m

GPS souřadnice: 49.3001494N, 14.1484603E
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Obrazovka č. 14

ÚSTÍ NAD LABEM
Ústecký kraj

Název místa:
Adresa:
Umístění:
Rozměr:
Formát:
Provozní doba:

Mírové náměstí
Mírové náměstí 6
Outdoor na plášti administrativní budovy
29,36 m2 – 716,8 x 409,6 cm
16:9 – 1280 x 720 px
6:00 – 22:00 hod. –16 hod.

Popis lokality:
Obrazovka je umístěna na hlavním náměstí města. Jedná se o rušnou lokalitu
s přímou viditelností z hromadné dopravy. V oblasti se nachází nákupní
a administrativní zóna.

Více informací o obrazovce: www.ledmultimedia.cz

Potenciál obrazovky:
Denní zásah: 45 000 pasantů
Pěší: 37 800 pasantů denně
Motoristé: 7 200 pasantů denně
Lokalita: obchodní čtvrť / obytná čtvrť / náměstí
Poloha: centrum

16 %
• Pěší
• Motoristé

84 %

Spádová oblast:
Komunikace: ulice / pěší zóna
V okolí panelu: MHD / pošta / PNS / obchody / obchodní dům / supermarket /
banka / restaurace / hotel / škola SŠ
Viditelnost: přes 250 m

GPS souřadnice: 49.3001494N, 14.1484603E
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Obrazovka č. 15

LIBEREC
Liberecký kraj

FÓRUM
roh Fügnerovy ulice a Soukenného
náměstí 2a/669
Umístění:
Outdoor na plášti obchodního centra
Rozměr:
36,7 m2 – 896 x 410 cm
Formát:
2,22:1 – 1024 x 460 px
Provozní doba: 6:00 – 22:00 hod. –16 hod.
Název místa:
Adresa:

Popis lokality:
Nejúspěšnější obchodní centrum v samotném centru města. Nabízí množství
žádaných služeb: Cinema City, Datart, MyTesco, množství značkových prodejen.
Obrazovka je instalována na budově kina ve směru pěší zóny ulice Fügnerova
(centrum městské a příměstské dopravy).

Více informací o obrazovce: www.ledmultimedia.cz
1%

Potenciál obrazovky:
Denní zásah: 51 000 pasantů
Pěší: 50 800 pasantů denně
Motoristé: 200 pasantů denně
Lokalita: obchodní čtvrť / obytná čtvrť
Poloha: centrum

• Pěší
• Motoristé

99 %

Spádová oblast:
Komunikace: ulice / pěší zóna
V okolí panelu: MHD / zastávka tramvaje / hlavní autobusové nádraží / obchodní dům
/ obchody / PNS / lékárna / banka /restaurace / supermarket / obchodní centrum
Viditelnost: přes 200 m

GPS souřadnice: 50.7656108N, 15.0562642E
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Obrazovka č. 16

OLOMOUC
Olomoucký kraj

Název místa:
Adresa:
Umístění:
Rozměr:
Formát:
Provozní doba:

Autobusové nádraží
Sladkovského 37
Outdoor na střeše administrativní budovy
16,6 m2 – 575 x 288 cm
16:9 – 1280 x 720 px
6:00 – 22:00 hod. –16 hod.

Popis lokality:
Obrazovka se nachází přímo na budově hlavního autobusového nádraží s přímou
viditelností z velmi rušné dvouproudové silnice.

Více informací o obrazovce: www.ledmultimedia.cz

Potenciál obrazovky:
Denní zásah: 37 000 pasantů
Pěší: 13 690 pasantů denně
Motoristé: 23 310 pasantů denně
Lokalita: obchodní čtvrť / průmyslová čtvrť
/ obytná čtvrť
Poloha: příjezd z Ostravy / směr centrum

37 %

• Pěší
• Motoristé

63 %

Spádová oblast:
Komunikace: ulice / pěší zóna / křižovatka / parkoviště
V okolí panelu: MHD / nádraží ČD, ČSAD / PNS / obchody / supermarket /
restaurace / hotel / čerpací stanice
Viditelnost: přes 100 m

GPS souřadnice: 49.5881881N, 17.2857742E
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Obrazovka č. 17

PŘEROV

Olomoucký kraj

Název místa:
Adresa:
Umístění:
Rozměr:
Formát:
Provozní doba:

Nádražní ulice
Nádražní 2
Outdoor na střeše administrativní budovy
15,7 m2 – 512 x 307 cm
16:9 – 1280 x 720 px
6:00 – 22:00 hod. –16 hod.

Popis lokality:
Lokalita Nádražní ulice nabízí přímý výhled na hlavní autobusové i vlakové nádraží.
Obrazovka se nachází ve vysoce frekventované oblasti jak z hlediska dopravy, tak
i chodců.

Více informací o obrazovce: www.ledmultimedia.cz

Potenciál obrazovky:
Denní zásah: 23 000 pasantů
Pěší: 10 120 pasantů denně
Motoristé: 12 880 pasantů denně
Lokalita: obchodní čtvrť / průmyslová čtvrť
/ obytná čtvrť
Poloha: průjezd

44 %

• Pěší
• Motoristé

56 %

Spádová oblast:
Komunikace: ulice / pěší zóna / křižovatka / parkoviště
V okolí panelu: MHD / nádraží ČD, ČSAD / pošta / PNS / obchody / obchodní
dům / supermarket / banka / restaurace / hotel / čerpací stanice / škola SŠ
Viditelnost: přes 100 m

GPS souřadnice: 49.4468897N, 17.4485064E
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Obrazovka č. 18

OSTRAVA

Moravskoslezský kraj

Název místa:
Adresa:
Umístění:
Rozměr:
Formát:
Provozní doba:

Zábřeh
Jugoslávská 40
Outdoor na střeše administrativní budovy
29,4 m2 – 716,8 x 409,6 cm
16:9 – 1280 x 720 px
6:00 – 22:00 hod. –16 hod.

Popis lokality:
Velkoplošná LED obrazovka umístěna směrem na ulici Výškovická je na jednom
z hlavních příjezdových tahů k Shopping Parku Avion v Ostravě - Zábřehu
na střeše nedalekého komplexu obchodů, vedle nejrušnější silniční křižovatky
a zastávek tramvají i autobusů MHD Karpatská směrem na sídliště Ostrava - Jih
(cca 110 000 obyvatel) a zároveň nedaleko hlavního silničního tahu na letiště.

Více informací o obrazovce: www.ledmultimedia.cz

Potenciál obrazovky:
Denní zásah: 44 000 pasantů
Pěší: 21 120 pasantů denně
Motoristé: 22 880 pasantů denně
Lokalita: obchodní čtvrť / průmyslová čtvrť
/ obytná čtvrť
Poloha: průjezd

48 %

• Pěší
• Motoristé

52 %

Spádová oblast:

GPS souřadnice: 49.8048242N, 18.2412861E

Komunikace: tramvaj / parkoviště
V okolí panelu: MHD / zastávka tramvaje / pošta / sportovní zařízení / čerpací
stanice / restaurace / hotel / obchody / obchodní dům / škola MŠ, ZŠ, SŠ
Viditelnost: přes 200 m
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Obrazovka č. 19

OSTRAVA

Moravskoslezský kraj

Název místa:
Adresa:
Umístění:
Rozměr:
Formát:
Provozní doba:

Vítkovice
Místecká 95 / Výstavní 95
Outdoor na plášti administrativní budovy
29,4 m2 – 716,8 x 409,6 cm
16:9 – 1280 x 720 px
6:00 – 22:00 hod. –16 hod.

Popis lokality:
Obrazovka na ulici Místecká je umístěna na výjezdu z centra Ostravy do Frýdku
-Místku a do Beskyd, směrem na shopping centra Tesco, Makro, Hornbach,
autosalony v Ostravě atd. Tato magistrála je hlavní spojnicí města Ostravy
s rekreačními a golfovými areály Čeladná a Ostravice v Beskydech.

Více informací o obrazovce: www.ledmultimedia.cz
2%

Potenciál obrazovky:
Denní zásah: 56 000 pasantů
Pěší: 1 220 pasantů denně
Motoristé: 54 880 pasantů denně
Lokalita: průmyslová čtvrť
Poloha: příjezd z Frýdku-Místku /
směr centrum, Polsko

• Pěší
• Motoristé

98 %

Spádová oblast:
Komunikace: příjezd / železnice / ulice
V okolí panelu: čerpací stanice / továrna / restaurace
Viditelnost: přes 200 m

GPS souřadnice: 49.8210589N, 18.2762881E
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Obrazovka č. 20

HRADEC KRÁLOVÉ
Královéhradecký kraj

Název místa:
Adresa:
Umístění:
Rozměr:
Formát:
Provozní doba:

Riegrovo náměstí
Riegrovo náměstí 4
Outdoor na střeše administrativní budovy
29,36 m2 – 716,8 x 409,6 cm
16:9 – 1280 x 720 px
6:00 – 22:00 hod. –16 hod.

Popis lokality:
Obrazovka je umístěna na hlavním náměstí města. Jedná se o rušnou lokalitu
s přímou viditelností z hromadné dopravy. V oblasti se nachází nákupní
a administrativní zóna.

Více informací o obrazovce: www.ledmultimedia.cz

Potenciál obrazovky:
Denní zásah: 38 000 pasantů
Pěší: 30 780 pasantů denně
Motoristé: 7 220 pasantů denně
Lokalita: obchodní čtvrť / obytná čtvrť
Poloha: centrum

19 %
• Pěší
• Motoristé

81 %

Spádová oblast:
Komunikace: ulice / pěší zóna / náměstí / parkoviště
V okolí panelu: MHD / nádraží ČD / pošta / obchody / obchodní dům / banka /
restaurace / hotel
Viditelnost: přes 150 m

GPS souřadnice: 50.2144244N, 15.8134981E
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Obrazovka č. 21

HRADEC KRÁLOVÉ
Královéhradecký kraj

Název místa:
Adresa:
Umístění:
Rozměr:
Formát:
Provozní doba:

Náměstí 28. října
Chelčického 1054
Outdoor na plášti obchodního centra
25,1 m2 – 614 x 409 cm
16:9 – 1280 x 720 px
6:00 – 22:00 hod. –16 hod.

Popis lokality:
Tato LED obrazovka se nachází na velmi frekventovaném náměstí 28. října, kde je obchodní
dům TESCO a palác ATRIUM. Náměstí je všeobecně považováno za obchodní střed města.
Vaše reklamní spoty tak budou přímo v zorném poli lidí pohybujících se v celé oblasti náměstí nebo
zákazníků mířících za nákupy do TESCA či na Dukelskou třídu. Naproti velkoplošné obrazovce
je několik významných institucí jako Finanční úřad, banka ČSOB, Česká pojišťovna a vedle
M-Bank, do kterých proudí denně tisíce lidí a tím Vašich možných potencionálních zákazníků.

Více informací o obrazovce: www.ledmultimedia.cz

Potenciál obrazovky:
Denní zásah: 38 000 pasantů
Pěší: 30 780 pasantů denně
Motoristé: 7 220 pasantů denně
Lokalita: obchodní čtvrť / obytná čtvrť
Poloha: centrum

19 %
• Pěší
• Motoristé

81 %

Spádová oblast:
Komunikace: náměstí / komunikace
V okolí panelu: MHD / obchodní domy / restaurace / banka / obchody / pošta /
lékárna / banka
Viditelnost: přes 150 m

GPS souřadnice: 50.2136564N, 15.8162731E
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Obrazovka č. 22

JIHLAVA
Kraj Vysočina

Název místa:
Adresa:
Umístění:
Rozměr:
Formát:
Provozní doba:

Hradební
Fibichova 988/89
Outdoor na plášti budovy
11 m2 – 384 x 288 cm
4:3 – 1024 x 768 px
6:00 – 22:00 hod. –16 hod.

Popis lokality:
Obrazovka je umístěna na budově domu na hlavní, velmi frekventované křižovatce ulic
Hradební a Znojemská, 100 metrů od samotného centra města Jihlava. V těsné blízkosti
se nachází nákupní centrum CityPark Jihlava. V blízkosti historické centrum města,
obchody, kanceláře.

Více informací o obrazovce: www.ledmultimedia.cz

Potenciál obrazovky:
Denní zásah: 24 000 pasantů
Pěší: 3 600 pasantů denně
Motoristé: 20 400 pasantů denně
Lokalita: obchodní čtvrť / obytná čtvrť
Poloha: OC CityPark Jihlava,
průjezd směr centrum

15 %
• Pěší
• Motoristé

85 %

Spádová oblast:
Komunikace: parkoviště / nákupní zóna
V okolí panelu: obchodní centrum / restaurace / supermarket / obchody / banky /
hlavní tah
Viditelnost: přes 200 m

GPS souřadnice: 50.2144244N, 15.8134981E
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PARAMETRY PRO VÝROBU SPOTŮ
• Rozměry: uvedeno u jednotlivých obrazovek
• Rozlišení: uvedeno u jednotlivých obrazovek
• Poměr stran: uvedeno u jednotlivých obrazovek
• Snímkování: 25 fps
• Dots Per Inch: 72 dpi
• Max. objem dat: 10 MB/ 10 sekundový spot
• Formát spotu: avi, mp4 (videa), jpg. (statika)
• Kodek: běžné

LED MULTIMEDIA s.r.o.
IČ: 28118642
DIČ: CZ28118642
Klokotská 744/29
390 01 Tábor
Czech Republic
+420 739 265 606
info@ledmultimedia.cz
www.ledmultimedia.cz
Bankovní spojení:
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738950002/5500

