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SIGNMAKING
speciální rubrika

Specialista na svûtelnou
reklamu od A do Z
Firma PROST z Velichovek byla původně jako klasická signmakingová
firma zaměřena na plotrem vyřezávanou grafiku. Postupem času, kdy
v této oblasti podnikání začínal konkurenční boj sílit, rozšířila svou nabídku o výrobu a dodávku orientačních systémů. Ale i zde se konkurence
snažila a tak se majitel firmy Karel
Brendl opět rozhodl poohlédnout po
novém zaměření, firma PROST se
tehdy vydala na cestu výroby světelných reklam.
Začátky světelné reklamy v PROSTu
Prvním obchodním partnerem, u kterého
PROST předvedl své dovednosti ve světelné
reklamě, byla UNION BANKA se svými
téměř 60 pobočkami. Poté následovala akce
HORNBACH, bylo to právě toto obchodní centrum v Praze na Černém mostě , kde naše spolupráce začala a tím odstartovala další realizace
nejen v České republice. V současné době dodává PROST světelné reklamy do všech poboček
HORNBACHu v Evropě. Dosud nejvyšší pylony,
u kterých dosahuje výška cca. 35 metrů, stojí
v Ostravě, Hannoveru a Bremenhavenu. Ale
i běžně dodávané pylony nejsou o nic menší, jejich výška je v rozmezí 20-30 metrů, jako příklad uvádíme pylony zhotovené pro OKAY
a HYPERNOVU. Nejsou to jen pylony, které
PROST dodává, ale také světelné reklamy a nápisy neomezené velikosti.Například pro
HORNBACH ve Wolfsburgu jsme realizovali nápis s písmeny výšky 3,5m a světelnou reklamu
z Panaflexu 4x28m .

významným obchodním řetězcem, pro kterého
se od léta 2003 realizuje značení světelnými reklamami a pylony, je GIGASPORT. V České republice už takto Prost označil 3 jejich prodejny,

Jaká bude budoucnost?
„Jelikož nám zmiňovaná spolupráce
s HORNBACHem pomohla prorazit na EU trhy,
tak bychom se rádi zaměřili na obchod v zahraničí, spatřujeme v něm totiž obrovskou příležitost.Samozřejmě se tím nechceme vzdát vybudovaného postavení na trhu tuzemském, i nadále budeme nabízet svým zákazníkům kvalitní orientační systémy a světelné reklamy nejnovějších trendů a materiálů,” uvádí Karel Brendl,
majitel firmy PROST.

SIGNMAKING

Další významné realizace
Začátkem roku 2003 získal PROST velkou
zakázku, a to na označení kompletně všech diskontů obchodního řetězce LIDL, dosud jich
je něco kolem 80 a stále přibývají. Dalším

a to v Hradci Králové, Ostravě a Plzni. Cílem
firmy je samozřejmě označit i další prodejny,
třeba i v Rakousku. Za nemalou zmíňku stojí
i dobře se rozvíjející spolupráce s obchodními
centry Hypernova a Olympia. Přestože nyní
PROST zaměřil svou hlavní činnost na světelné
reklamy pro velká obchodní centra, nezapomíná
na orientační systémy.Těsně před koncem roku
2003 se firma stala distribučním centrem orientačních systémů SPANDEX pro ČR. Ovšem za
nejzajímavější informaci považujeme to, že
Prost získal prestižní zakázku na dodání orientačního systému a určitých světelných reklam
pro víceúčelovou halu SAZKA v Praze.
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