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REKLAMNÍ AGENTURA HEBA AGENCY

Vznik agentury jako takové je datován od 1. 10. 2001. Naše společnost může 
stavět na patnáctiletých osobních zkušenostech na mediálnímu trhu, které 
byly získány dlouholetou praxí před vznikem samotné agentury.

Společnost HEBA agency s. r. o. se zabývá hlavně komunikací s médii, pro-
dukcí, pořádáním promo akcí, koncertů, výrobou rozhlasových a televizních 
spotů, nejrůznějších akcí na klíč a dalších.

Spolupráce s klientem by měla být vystavena na vzájemné detailní informo-
vanosti, úzké spolupráci s vrcholovým managementem, diskrétnosti a uta-
jení citlivých informací. Předpoklad vybudování dlouhodobého vztahu na 
základě oboustranné prospěšnosti je samozřejmostí. 

HEBA agency spojuje nezbytné mezinárodní know-how s nespornými před-
nostmi menšího a pružného pracovního týmu, dokonale obeznámeného 
nejen se specifi ky tuzemského trhu, ale i s českou mentalitou, uměním 
a kulturou. Svým klientům proto můžeme nabídnout, jak originální strategii 
a kreativitu, tak spolehlivý servis. 

HEBA agency spolupracuje při realizaci vždy s těmi nejlepšími v daném 
oboru. 

Chceme vytvářet pro klienty účinné reklamní strategie, budovat prostřed-
nictvím velké kreativity nezaměnitelnou pozici produktu/klienta, vytvářet 
partnerský vztah s našimi klienty a přicházet s kampaněmi, které Vám při-
nesou obchodní zisk.

SLUŽBY, KTERÉ POSKYTUJEME

1. Mediální komunikace

 Plánování a nákup médií (televize, rozhlas atd.) 
 Tisková inzerce
 PR články
 Výroba televizních a rozhlasových spotů
 Mediální monitoring

2. Event marketing – od dětských dnů až po fi remní večírky

 Tradiční i netradiční soutěže
 Profesionální ozvučení akcí
 Zajištění profesionálních speakerů 
 Hostesky 
 Doprovodné programy – sportovní akce, adrenalinové akce
 Zajištění umělců a populárních osobností
 Catering
 Módní přehlídky
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3. Grafi cké práce

• Návrhy propagačních prostředků

• Návrh webových prezentací

4. Produktová komunikace

• Firemní setkání a konference

• Spotřebitelské soutěže a věrnostní programy

• Návrh a výroba magazínů, katalogů, časopisů

• Zajištění reklamních a propagačních předmětů 

• Reklamní kampaně s regionálním i celorepublikovým dosahem

• Kreativní návrhy a realizace projektů při zavádění nových produktů na trh

• Výroba obchodních prezentací

5. Venkovní reklama

• Polep prodejních výloh a vozidel

• Reklamní štíty, cedule, poutače

• Transparenty, plachty, bannery

• Informační a orientační systémy

• Výroba a distribuce tiskovin

• Pronájem reklamních ploch – billboardy, lavičky, výlepové plochy, citylighty 
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www.reklamavenku.cz

REKLAMNÍ LAVIČKY

Zvažujete zviditelnit produkty, logo či adresu Vaší   rmy? Nabízíme Vám dob-
ře viditelný nosič – reklamní lavičky, které jsou umístěny na nejatraktivnej-
ších místech v Českých Budějovicích, Táboře a Prachaticích, jako jsou peší 
zóny, zastávky MHD, obchodní centra a hustě obydlené lokality. 

TECHNICKÉ ÚDAJE

 Reklama je vytištena na digitální  adbed tiskárně, za použití UV vytvrditel-
ných inkoustů v plnobarevném provedení a tiskové kvalitě 360 dpi. Tisk je 
proveden na desku z houževnatého polystyrenu síly 0,5 mm a rozměrech 
1670 x 605 mm. Materiál i tisk zajišťují  velmi dobrou stabilitu v exteriéru 
a díky vysoké životnosti umožnují další využití zhotoveného reklamního 
nosiče po ukončení kampaně. Cena tisku jednoho kusu reklamní desky je 
800 Kč.

 Tiskovou předlohu přijímáme ve vektorových formátech .ai, .cdr, .eps a .pdf 
nebo rastrovém formátu .tif o rozměrech 1670 x 605 mm, 300 dpi a v barev- 
ném režimu CMYK. Při vytváření grafiky je potřeba zachovat okraje o šířce
40 mm. V případě dodání vlastního grafického návrhu ze strany klienta bu-
dou při nedodržení technických specifikací zadavateli účtovány dodatečné  
opravy v hodinové sazbě 500 Kč.

 Můžete si nechat vytvořit gra  ku lavičky v našem gra  ckém studiu. Cena je 
závislá na náročnosti zpracování zadání (přepracování nevhodných formátů 
dat, retuše fotogra  í, vytváření unikátních gra  ckých prvků apod.) a její mini-
mální výše činí 500 Kč. Veškeré ceny jsou bez DPH.

CENOVÉ PODMÍNKY

Základní cenové podmínky

Množstevní slevy

Věrnostní slevy

Maximálně 
atraktivní lokality

Kvalitní nabídka 
za slušnou cenu

Dobrá a dostupná 
reklama

Kč 1 200,- / měs. Kč  900,- / měs. Kč  800,- / měs.

A B C

Při objednávce alespoň 5 laviček10
%

15
%

Při objednávce alespoň 10 laviček

Při podepsání roční smlouvy
(při využití množstevní slevy)15

%
20

%

Při podepsání roční smlouvy
(v případě nevyužití množstevní slevy)
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AXXDHM ,ížardán évosubotuA
BXXXDHM ,ešoraJ .tpk ,ecincomeN
BXXXDHM ,ešoraJ .tpk ,ecincomeN
BXXDHM vská,alsěboS ,votibřh ývoN
BXXXDHM ,55E ,ícinžuL dan ětšildíS
BXXXDHM ,55E ,ícinžuL dan ětšildíS
BXXXDHM ,áksvašraV ,ícinžuL dan ětšildíS
BXXXDHM ,áksvašraV ,ícinžuL dan ětšildíS
AXXXXDHM ,ykláer U

lokalita pěší 
zóna

obchodní 
zóna

obytná 
zóna

centrum 
města

silně 
frekventované zóna

Autobusové nádraží, MHD X C

České Budějovice

Tábor

Prachatice

Pro zjištění počtu a obsazenosti laviček navštivte naše internetové stránky www.reklamavenku.cz nebo nás kontaktujte.
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A. Barcala ZMHD u prodejny Norma
A. Barcala proti OSSZ

Branišovská ZMHD Jihočeská Univerzita
Branišovská ZMHD VŠ koleje
Dobrovodská - ZMHD Tesco Expres

Dobrovodská ZMHD (točna Suchovrbenské nám.)

Mariánské náměstí (od ZMHD PČR po ul. Na Sadech)

Nemocnice dolní areál - ZMHD Grunwaldova

Pražská naproti Otýlii (ZMHD)

Strakonická (sídliště Vltava ZMHD)
Suchomelská u Terna (ZMHD)

Žižkova ZMHD PVT

Senovážné náměstí ZMHD naproti Metropolu
Senovážné náměstí - parkoviště

Rudolfovská x Dobrovodská

Rudolfovská Penny (ZMHD)

Lidická Poliklinika Jih x Matice Školské

Husova ZMHD (VCB - hlavní vchod)

Lidická zast. ČSAD proti Katastrálnímu úřadu)
Lidická ZMHD Soud 
Lidická ZMHD (knihovna - Gerbera)
Lidická ZMHD Antala Staška (SPAR)

Pražská před Fordem
Pražská před Družbou (ZMHD)

Senovážné náměstí - pošta

Pražská před Koldomem (rest. Perla)

Lidická ZMHD J. Buděšínského (JSD CB)

Husova tř., ZMHD, proti výstavišti

Husova tř. před Výstavištěm
Husova tř., u Dlouhého mostu, Hoch

Nádražní ul., ZMHD před Grandem
Nádražní ul., ZMHD proti Mercury centru

J. Opletala, u restaurace JIskra, ZMHD

J. Opletala, u Zdravotního střediska, ZMHD

OC Mercury Autobus. nádr. ČSAD

Nádražní ul., ZMHD před Mercury centrem
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Pekárenská ul., naproti IGY centrem



www.inmove.eu

MOBILNÍ BILLBOARDY

Nabízíme pronájem reklamních billboardů, všude tam, kde je to možné. 
Plochy jsou ve formátu eurobillboard (5,1 x 2,4 m) umístěné na přívěsech. 
Produkčně zajišťujeme vše od reklamních návrhů až po tisk. 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

 Tisk billboardu na papír – 1 500 Kč
 Tisk billboardu na plachtu – 6 000 Kč (plachtu je možno opakovaně využít)
 Výlep, vývěs billboardu – 600 Kč

 Tiskovou předlohu přijímáme ve vektorových formátech .ai, .cdr, .eps 
a .pdf nebo rastrovém formátu .tif v rozlišení 300 dpi a v poměru předlohy 
k požadovanému výtisku 1:10 (510 x 240 mm). V případě dodání vlastního 
gr  ckého návrhu ze strany klienta, bude při nedodržení technických spe-

 kací zadavateli účtováno dodatečné DTP zpracování v hodinové sazbě 
500 Kč. 

 Můžete si nechat vytvořit gr  ku billboardu v našem gra  ckém studiu. Cena 
je závislá na náročnosti zpracování zadání (přepracování nevhodných for-
mátů dat, retuše fotogr  í, vytváření unikátních gr  ckých prvků apod.) 
a její minimální výše činí 500 Kč. Veškeré ceny jsou bez DPH.

CENOVÉ PODMÍNKY   

Věrnostní sleva

Kč 5 000,- / měsíc

Základní cena za 1 plochu

Při podepsání smlouvy 
na 6 měsíců15

%
20

%

Při podepsání smlouvy 
na 12 měsíců
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Bauhaus, směr Písek 1 

Bauhaus, směr České Budějovice 2

Pražská, smě 3aharP r

Pražská, směr České Budě 4ecivoj

Pražská, smě 5aharP r

Pražská, směr České Budě 6ecivoj

lokalita číslo 
billboardu

České Budějovice

Lišov, směr Třeboň 7

Lišov, směr České Budě 8ecivoj

Lišov

Planá, směr Český 9volmurK 

Planá, směr České Budě 01ecivoj

Planá u Českých Budějovic

 Soběslav, smě 11robáT r

Soběslav, směr České Budě 21ecivoj

Soběslav, smě 31robáT r

Soběsla, směr České Budě 41ecivoj

Soběslav
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MOBILNÍ BILLBOARDY

• Dobrá viditelnost ze silnice 

• Dostupnost 3 metry

• Silná frekventovanost 

• Možnost zaslání fota umístění billboardu

ODSTŘIHNOUT


