Letecká reklama

Souhrnná nabídka Aeroklubu Zbraslavice

Pro podnikatele a firmy jsme připravili nový atraktivní způsob propagace Vašich služeb leteckou reklamu. Vlek reklamního transparentu s firemním logem a sloganem se stává velmi
populárním, ale především velmi účinným prostředkem k získání nových klientů. Vlekání se
uskutečňuje podél hlavních komunikačních tahů, v rekreačních oblastech a především při
příležitosti významných kulturních, společenských a sportovních akcí. Naše reklama je Váš
zisk!

Máte zájem, aby se o Vaší firmě, Vašem zboží a službách dozvěděli zákazníci, víte jak
„načasovat“ a kam „nasměrovat“ propagaci. Pak Vám stačí jen se obrátit na AEROKLUB
ZBRASLAVICE o.s. a naši leteckou reklamu.

Letecká reklama se řadí mezi nejefektivnější reklamní prostředky a u nás se rychle rozšiřuje.
Co to je, když se řekne letecká reklama?
Firemní logo, reklamní slogan, heslo, informace nebo výzva sestavené do transparentu
vlečeného za letounem. Trasa letu vede nad místy, kde se nachází vaši budoucí zákazníci,
které chcete oslovit.

Má vysokou účinnost pro svou:
- neobvyklost a atraktivnost, díky vlečnému letadlu vzbuzuje mimořádnou pozornost
- vyvolává silnou a dlouhodobou paměťovou stopu
- vytváří asociační vazbu mezi letectvím, atributem spolehlivosti i kvality služby, a
sdělovanou informací
- přesně cílenou prezentací v potřebném místě a čase pracuje vždy jen s efektivními
náklady
- výška reklamního nápisu je 3 m, délka až 30 m, což zaručuje zřetelnou čitelnost na
vzdálenost až 2 km
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O letecké reklamě
- minimální výška, v níž lze létat po obvodě měst je 150m, nad zastavěnými plochami pak
ve výšce 300m
- rychlost vlečení transparentu je 100 km/h. Tato rychlost zabezpečuje dostatečnou dobu
předvedení a čitelnost z místa pozorovatele.
- let nad zastavěným centrem města je proveden v kruhové dráze s ohledem na
bezpečnost letu a ochranu životního prostředí
- reklamní lety lze provádět na většině území ČR

Vlek reklamního transparentu lze provádět dle naší nabídky nebo vašeho výběru:
-

v zastavěných lokalitách
podél hlavních komunikačních tahů
v rekreačních oblastech
při pořádání výstav a veletrhů
při sportovních utkáních
při různých shromážděních a pod.

Věříme, že využijete leteckou reklamu pro podporu Vašich podnikatelských záměrů a cílů.
CENÍK reklamních prací:
Výrobu reklamního transparentu si můžete zajistit sami / technické údaje dodáme/ nebo Vám
výrobu zajistíme podle Vašich podkladů

Základní cena - letová hodina - 4.800,- Kč + DPH
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Při smlouvě na:
-

5 hod./měs. - 3% sleva
10 hod./měs. - 6% sleva
15 hod./měs. - 9% sleva
více jak 15 hod./měs. - 10% sleva

K provedení reklamního letu si sami stanovíte:
-

trasu letu
četnost a opakování letů na určené trase v průběhu jednoho dne, týdne, měsíce
jeden nebo více textů na transparentu
časy provedení reklamního letu

Souhrnná nabídka Aeroklubu Zbraslavice

Neváhejte nás kontaktovat
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