
 

Látványos, egyedi, feltűnő!  

Ezek a leghatékonyabb reklámok ismérvei, és ezek a tulajdonságok érvényesek Pécs 

központi helyén elhelyezkedő, éjjel-nappal tökéletesen látható, több mint 8m2-es óriás 

led falunkkal kapcsolatban is - engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk ezt a 

speciális és dinamikus kijelzőt néhány igen fontos információval kiegészítve! 

Ez a típusú figyelemfelkeltő kijelző jelenleg a 

kültéri média leghatékonyabb eszköze, 

mivel ez reklámfilmek és  reklám-spotok 

megjelenítésére alkalmas, nagy felületen. Ez 

a dinamikus kijelző a kültéri média jövője - 

Amerikában és Európa szerte a legnépszerűbb 

é s l e g ke d ve l t e b b k ü l t é r i r e k l á m o k 

megjelenítésére használt eszköz, ami a hazai 

piacon is egyre inkább térhódító, és kiváltja a 

nehezen kezelhető kültéri plakátokat is! 

Miért éri meg Önnek is a led falunkon hirdetnie? 

Mert a nap 20 órájában biztosítja hirdetése megjelenését a legújabb technológiáknak 

köszönhetően. Felméréseink bizonyítják, hogy a ma használatos kültéri plakátokat a 

járókelők nagy része észre sem veszi - nem beszélve arról, hogy mennyire nehezen 

lehet ezeket kezelni, hiszen gyakran eláznak, kifakulnak, megrongálódnak. 

Ezzel szemben kijelzőnkre az időjárás viszontagságai nincsenek hatással, a hirdetések 

tartalma pedig akcióinak vagy kampányának függvényében könnyedén 

módosítható, további költségek nélkül, akár néhány percen belül is. A hirdetések 

éjjel-nappal láthatóak, olyan formában, ahogyan az Önnek megfelel. Kijelzőnk nagy 

felbontású képek, animációk, videó fájlok levetítésére képes, és a led falon megjelenített 

reklámot bármikor könnyedén meg lehet változtatni akár a konkurenciától függően 

is! 

 



 

Led falunk Pécsett az egyik legforgalmasabb főút mentén található, a Siklósi út 

belváros felöli részén a város irányában: ez napi kb. 50.000 nézőszámot jelent, hiszen 

sok távolsági busz, a helyi járatok és az autók többsége is itt halad el, illetve a közelben 

található Pécs egyik legforgalmasabb üzemanyagtöltő állomása is. 

Mikor érdemes Önnek a led falunkon hirdetnie? 

- Ha van egy olyan akciója, terméke vagy szolgáltatása, esetleg aktuális 

kampánya, amit el szeretne juttatni több tízezer pécsi és Pécs közeli 

lakoshoz videó vagy animáció formájában,  

- ha le szeretné kőrözni versenytársait, méghozzá egy igen költséghatékony 

megoldással, 

- ha cégét szélesebb körben is ismertté szeretné tenni, 

- ha le szeretné győzni a plakátok és elavult hirdetési felületekkel szemben 

kialakult reklám-vakságot, és azt szeretné, ha az Ön üzenete el is jutna 

leendő ügyfeleihez! 

 



Kedvező árak, kedvezmények!  

Tetszőleges csomagban kínáljuk hirdetési lehetőségünket, melyek között az egyedüli 

különbség a megjelenési gyakoriság: azaz, hogy hány percenként jelenik meg a led 

falunkon az Ön 10 másodperces hirdetése. 

1. Alap csomagunk, melynek keretein belül az Ön reklám-spotja 
min. 12 percenként jelenik meg, óránként min. 5db megjelenést biztosít, ami 

naponta min. 100db megjelenést, havonta pedig min. 3.000db megjelenést jelent! 
Ez az induló csomagunk, bátran ajánljuk azoknak a partnereinknek akik 

szeretnék kipróbálni milyen is ez az egyedi hirdetési módszer. Ennek költsége 

havonta 29.000 Ft + Áfa.  

2. Optimum csomagunk, melynek keretein belül az Ön reklám-spotja  

min.6 percenként jelenik meg, óránként min.10db megjelenést biztosít, ami 

naponta min. 200db megjelenést, havonta pedig min. 6.000db megjelenést jelent! 
Ezt a csomagot előszeretettel veszik igénybe partnereink, hiszen ennek 

költsége havonta 50.000 Ft + Áfa. 

3. Prémium csomagunk esetében az Ön reklám-spotja  
min. 3 percenként jelenik meg, óránként min. 20db megjelenést biztosít, ami 

naponta min. 400db megjelenést, havonta pedig min. 12.000db megjelenést 

jelent. Ennek költsége havonta 75.000 Ft + Áfa 

4. Super Premium csomagunk, esetében az Ön reklám-spotja  

min. 2 percenként jelenik meg, óránként min. 30db megjelenést biztosít, ami 
naponta min. 600db megjelenést, havonta pedig min. 24.000db megjelenést 

jelent! Ezt a csomagot azoknak a leendő partnereinknek ajánljuk akik kicsit 

nagyobb befektetéssel, de nagyobb megjelenlésszámmal még sikeresebb 

kampányt szeretnének indítani. A csomag ára havonta 150.000 Ft + Áfa.  

 



5. Delux csomagunk, melynek keretein belül az Ön reklám-spotja  

min. 1 percenként jelenik meg, óránként min. 60db megjelenést biztosít, ami 
naponta min. 1200db megjelenést, havonta pedig min. 36.000db megjelenést 
jelent!  
Ez a lehető legtöbb megjelenést biztosító csomagunk, ezzel biztos lehet benne, 
hogy a rengeteg megjelenésnek köszönhetően gyorsan és eredményesen 
növelheti cége bevételét. A csomag ára havonta 200.000 Ft + Áfa.  

 

Csomagjainkra Negyedéves megrendelés esetén 10%, Féléves megrendelés 

esetén 15%, Éves megrendelés esetén pedig 20% kedvezményt tudunk 

biztosítani! 
(A minimum megjelölés azért van feltüntetve, mert ez a megjelenés szám abban az 
esetben értendő ha a ledfal 100%-os kihasználtságon működik. Amennyiben 
kevesebb cég hirdet akkor sűrűbb megjelenést kap minden partnerünk!) 

 
Ügyfélközpontú ár- és üzletpolitikánknak köszönhetően lehetőség nyílik egyedi 
hirdetési konstrukciók kidolgozására, akár egy személyes egyeztetés keretein belül 
is! 

Bízva a sikeres együttműködésben, üdvözlettel: 

Fodor Ádám

Ügyvezető igazgató


 


