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rou jsou v‰ichni pracovníci firmy patfiiãnû

hrdí. 

Zaãátkem roku 2005 zaãala firma spolu-

pracovat se Statutárním mûstem Liberec na

sportovní hale Tipsport Aréna, kde vyuÏila

sv˘ch zku‰eností z pfiede‰lé, velmi podobné

stavby, kterou je Sazka Aréna v Praze. U obou

sportovních hal pfiedvedla své umûní jak 

v pfiípravû projektu, tak v dodávce orien-

taãních systémÛ a svûtelného navádûcího

znaãení. 

Není vÏdy pravidlem, Ïe orientaãní systé-

my jsou dodávány pouze do administrativ-

ních a zábavních budov a center. Jednou

takovou v˘jimkou je Nemocnice Litomy‰l,

kam byl orientaãní systém firmy Prost

namontován v ãervnu minulého roku.

Mnozí z nás nemají ani tu‰ení, kde v‰ude

je takového orientaãního systému zapotfiebí.

Proto není divu, Ïe i v hotelech spoleãnosti

EuroAgentur Hotels & Travel a.s. nalezneme

prvky orientaãního systému právû od této

firmy. V prÛbûhu roku si na konto referencí

pfiipsala Hotel Jelení DvÛr, kter˘ se nachází 

v centru Hradãan, v bezprostfiední blízkosti

PraÏského Hradu, a Hotel Rokoko, kter˘

naleznete v samotném centru Prahy na Vác-

lavském námûstí.

V˘znamná zakázka od spoleãnosti âEZ,

a.s., která si vyÏádala nûkolikamûsíãní pfií-

pravu i v˘robu, byla dokonãena pfiesnû na

konci roku. Jedná se o zmûnu corporate

identity (vnitfiního znaãení) jadern˘ch, vod-

ních a uheln˘ch elektráren v celé âR. 

JiÏ fiadu let je v˘znamn˘m klientem firmy

Prost spoleãnost HORNBACH, která má

zastoupení jak v âR, tak v zemích EU. Dle poÏa-

davku klienta vyrábí a dodává nejen svûtelné

reklamy a nápisy neomezené velikosti, ale také

pylony, jejichÏ v˘‰ka je v rozmezí 20-35m. Pro

loÀsk˘ rok se mohou pochlubit obchodními

centry mûsta Hradec Králové v âR a Kiel,

Würzburg a Berlin – Neukölln v Nûmecku.

Od roku 2003 spolupracuje s rakouskou

spoleãností KASTNER & ÖHLER spol. s r.o. na

znaãení obchodních fietûzcÛ GIGASPORT.

Kromû svûtelné reklamy, nápisÛ a pylonÛ

dodává pro tohoto klienta svûtelné panely 

s digitálním tiskem do interiéru filiálek. 

V posledním roce byly oznaãeny 2 novû

otevfiená centra v âesk˘ch Budûjovicích 

a Olomouci.

Dal‰ím v˘znamn˘m obchodním fietûz-

cem, pro kterého od konce roku 2004 reali-

zuje znaãení svûteln˘mi reklamami a pylony

nejen v âR, ale také na Slovensku, je

KAUFLAND. Jen v âR jich za rok 2005 pfiibylo

10, napfiíklad ve mûstech Mladá Boleslav,

Beroun, Louny, Znojmo, Bene‰ov, Hodonín aj.

Pro ty, ktefií ji dosud neznají, pfiipravuje

nové webové stránky, kde si mÛÏete pfieãíst

dÛleÏité informace a zajímavosti o firmû,

vãetnû ãlánkÛ, které o ní kdy vy‰ly v ãasopi-

sech zamûfien˘ch na reklamu, také zde nabí-

zí ve‰ker˘ svÛj sortiment a samostatnou

kapitolu vûnuje distribuci britského systému

SPANDEX, ponûvadÏ je jeho v˘hradním

dodavatelem v âR. 1
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KaÏdoroãnû roz‰ifiovala nejen nabídku svého sortimentu, ale také

klientelu. Na stopadesát v˘znamn˘ch klientÛ a minimálnû dvojnásobek

men‰ích hovofií za v‰e. Obrat firmy v loÀském roce dosáhl rekordní v˘‰e,

a proto Vám zde nabízíme moÏnost poohlédnout se za v˘robou, na kte-
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Firma Prost z Velichovek u Jaromûfie se v signmakingu pohybuje jiÏ 15 let. Od poãátku svého pÛsobení se firma
zamûfiuje na orientaãní systémy a svûtelnou reklamu. Rok 2005 byl pro firmu v obou odvûtvích velk˘m pfiíno-
sem. Nejen sobû, ale pfiedev‰ím konkurenci a spolupracovníkÛm dokázala, Ïe v tomto oboru je skuteãnû mistr.
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