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maloobchod

Reklamní vûÏe zdobí
obchodní centra

PTI

Obchodní centra a nákupní zóny se v zemích b˘valého V˘chodního bloku rozrÛstají doslova jako houby po de‰ti. Vût‰inou jsou budována v odlehl˘ch pﬁímûstsk˘ch aglomeracích. Aby zákazníky pﬁilákaly, musí b˘t vybaveny vhodnou
reklamou. V noci je dÛleÏité, aby byly dostateãnû osvûtleny a pﬁedev‰ím opatﬁeny v˘razn˘mi svûteln˘mi poutaãi.
umístûny celkem tﬁi takovéto giganty. Situová-

Boj o zákazníka
Styl a druh svûteln˘ch reklam je v tûchto

ny jsou do tvaru trojúhelníku. A aby reklam na

Ïe

nûmecká

firma

HORNBACH si jiÏ nûkolik rokÛ vybírá pro reali-

Reklamní agentury pouÏívají mnoho variant,

mi nápisy je‰tû trojice log firmy HORNBACH. Ta

zaci sv˘ch velkolep˘ch a smûl˘ch reklamních

jak upoutat pozornost pﬁípadného zákazníka -

jsou ponûkud men‰í – mûﬁí „pouh˘ch” 8 x 8

staveb ãeského dodavatele. Jejím partnerem

od pouh˘ch nasvûtlen˘ch log a nápisÛ pﬁes

metrÛ.

a reklamních prvkÛ je firma Prost z Velichovek

velmi

u Jaromûﬁe, která vybudovala nesãetnû reklam

Plocha pÛl druhého tenisového
kurtu

nejen v tuzemsku, ale také v celé Evropû. VÏdyÈ

‰era mûní ráz celé okolní krajiny. Jedna z tûch-

Zní to aÏ neuvûﬁitelnû, ale je to skuteãnû

zhruba osm aÏ deset zakázek. Spoleãnû s dal-

to obﬁích reklamních vûÏí stojí pﬁed obchod-

tak. Pﬁi souãtu ploch v‰ech velkoplo‰n˘ch

‰ími subdodavateli tedy tato firma vytváﬁí

ním centrem firmy HORNBACH v hlavním

reklam na vûÏi HORNBACH v Bratislavû se

nejen pro spoleãnost HORNBACH, ale také

mûstû sousedního Slovenska, v Bratislavû.

dostáváme k ãíslu blíÏícímu se 450 metrÛ ãtve-

napﬁíklad pro obchodní domy spoleãnosti Kau-

reãn˘ch. Na vrcholu vûÏe se tedy tyãí obraznû

flad, pﬁípadnû Giga Sport, velmi kvalitní reali-

ﬁeãeno osvûtlená plocha stejnû veliká, jako

zaãní t˘m. Za zmínku stojí také provedení kom-

Z nich záﬁí reklamy a firemní loga hned do
nûkolika svûtov˘ch stran najednou. Za noãního

maloobchod

náhodou,

vysoké vûÏi nebylo málo, tyãí se nad uveden˘-

centrech

neony aÏ po doslova gigantické reklamní vûÏe.
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Není

rÛznorod˘.

obchodních
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V˘robce z Podkrkono‰í

Vsadili na reklamní vûÏ

jen pro nûmeck˘ Hornbach zpracuje roãnû

Reklamní vûÏ v Bratislavû je velmi mladá

plocha jednoho a pÛl tenisového kurtu. Vyzna-

pletního orientaãního znaãení Sazka Arény ãi

a jiÏ slaví jeden v˘razn˘ úspûch. Její v˘‰ka

vaãi léta, slunce a moﬁe si spí‰e pﬁedstaví slu‰-

hotelu Flora v Praze. Jistû se v budoucnu

37 metrÛ a pﬁedev‰ím reklamní plocha ji ﬁadí

nû velikou plachetnici s jejím mohutn˘m

obûma spolupracujícím firmám – Hornbach

mezi evropské unikáty. Na jejím vrcholu se tyãí

plachtov˘m vybavením. Pokud si skuteãnû

a Prost - podaﬁí vybudovat dal‰í gigantickou

hned tﬁi ohromné nápisy obsahující název zmí-

uvûdomíme tato srovnání, nezb˘vá nûÏ obdi-

a zcela ojedinûlou reklamní stavbu nejen

nûné firmy. Zajímav˘ a zcela v˘jimeãn˘ je jiÏ

vuhodnû smeknout pﬁed pﬁesností statikÛ,

evropského, ale i svûtového formátu.

samotn˘ rozmûr jednoho svûtelného nápisu,

konstruktérÛ a v neposlední ﬁadû prací celého

kter˘ ãiní pﬁesnû 20 x 4 metry. Na vûÏi jsou

realizaãnímu t˘mu.

Martin Husták, firma Karel Brendl – Prost,
kontakt: 737 282 091

