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NAšE SlUžBy vyUžÍvAJÍ
Mediatel

MenHouse
Remax

Century 21
Lexus

Pragmoon
Pražský rej

ForGolf
Lodě

a mnoho další.



FAKTA
   Více jak 1250 distribučních míst v rámci regionu Praha, Středočeský kraj,  
Brno a Jihomoravský kraj.  

  Komplexní záběr na nejatraktivnější lokace – obchodní centra, čerpací stanice, 
úřady, business centra, ordinace, autosalony, kavárny a další.  

  Zaměření sítě na bonitní klientelu i cílové skupiny jednotlivých titulů.  
  11 různých stojanů pro efektivní distribuci, přizpůsobení inzerce 
 distribučnímu místu.

  Každodenní zavoz distribuční sítě.
  Významná distribuční místa zajištěna exkluzivitou našich stojanů.
  Distribuce a evidence časopisů pomocí čárových kódů a kapesních  
terminálů a gPS monitoringem ve vozech. 

  Pravidelná a fyzická kontrola kvality distribuce a čistoty distribučních stojanů.
  Efektivní rozložení nákladu periodika po celou dobu jeho platnosti.

ODlIšNOSTI OD KONKURENCE
  Zaměření na luxusní umístění stojanů na úkor kvantity – bonitní klientela.
  Cca 200 top míst, kterými konkurence nedisponuje.
  Zamezení nežádoucího odběru umístěním většiny stojanů v interiérech – zvyšuje 
potenciální ohlas na inzerci.

  Využití systému čárových kódů při distribuci všech titulů.
  Podpora jednotlivých titulů na cíleně vybraných výstavách a veletrzích.
  Možno využít i pro distribuci vašich časopisů, katalogů, suplementu letáku.
  17 let zkušeností na trhu.

vÝBĚR DISTRIBUČNÍCH mÍST 
Praha, Středočeský kraj, Brno a Jihomoravský kraj  

  Exkluzivně kompletní síť čerpacích stanic AgIP
   Exkluzivně síť poboček České pošty
   Městské části
   Obchodní centra: OC CHODOV, ATRIUM FLORA, 
gALERIE NOVÉ BUTOVICE, gALERIE FÉNIX, 
EUROPARK, OC LETŇANY, OC ČERNÁ RŮŽE atd.
   Business centra
   Nemocnice a polikliniky:  
BULOVKA, VŠEOBECNÁ  
FAKULTNÍ NEMOCNICE,  
KRČ, ÚVN STŘEŠOVICE,  
NEMOCNICE NA HOMOLCE
   Vybrané stanice pražského metra
   Více jak 200 restaurací střední  
a vyšší kategorie
   Katastrální úřady
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