Atypické
reklamné plochy

EUROPA SHOPPING CENTER
Banská Bystrica

Predstavenie

Od svojho otvorenia, v decembri 2006, je Europa Shopping Center najväčšie
a najnavštevovanejšie nákupno-zábavné centrum v celom Banskobystrickom kraji.

Sídlom centra sa stala Banská Bystrica, mesto s viac
ako 77 000 obyvateľmi, ktoré sa v rámci Slovenska
vyznačuje svojou centrálnou polohou. Samotné
centrum sa nachádza v srdci mesta, v bezprostrednej
blízkosti hlavného námestia. Je ľahko dostupné
motoristom ako aj peším návštevníkom. Veľký význam
pre centrum predstavuje tesná blízkosť hlavného
dopravného ťahu, spájajúceho južné a severné
Slovensko.

Strategická poloha v geografickom kontexte predurčila centrum stať sa lídrom
v poskytovaní komplexnej škály služieb obchodného ako aj zábavno-spoločenského
charakteru. Okrem služieb ako jediné centrum v regióne ponúka v rámci svojich 160
prevádzok silné fashion zázemie, tvorené vyhľadávanými značkami s dlhoročným
pôsobením.
V Banskej Bystrici, ktorej chýba kultúrny stánok svojou bohatou ponukou podujatí
a eventov čiastočne nahrádza kultúrno-spoločenskú platformu a medzi návštevníkmi sa
tak často označuje ako miesto stretnutí.

Banská Bystrica je mesto vyhľadávané pre svoj
historický charakter, ako aj blízkosť prírodných lákadiel
v oblasti turizmu. Toto univerzitné mesto je zároveň
pôsobiskom významných inštitúcií národného
i nadnárodného charakteru, čo mu zaručuje
každodenný príliv návštevníkov.

Lukratívna poloha nie je jediným lákadlom centra. Svoju
atraktívnosť podčiarkuje širokou paletou služieb. Okrem
nákupných možností sa tu nachádzajú banky, predajne
mobilných operátorov, lekáreň, detský kútik, kino,
disco klub, kaviarne a reštaurácie.
Europa SC pravidelne pripravuje tématické
a kultúrno-spoločenské podujatia, výstavy
a edukatívno-tématické akcie pre deti a dospelých,
ktorými si získava nielen obyvateľov a návštevníkov
Banskej Bystrice, ale aj ľudí z okolitých miest a obcí.

Vchody do centra
Eskalátory
Výťahy
Podlahová reklama
Atypické priestory
Podhľady
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Karusel dvere I.

Karusel oblúk I.

Prízemie

Prízemie

Hlavný vchod pre peších smerom od centra mesta.

Hlavný vchod pre peších smerom od centra mesta.

Informácie

Informácie

Doba prenájmu za obe krídla:

1 mesiac

Doba prenájmu za obe krídla:

1 mesiac

Cena prenájmu za obe krídla:

1000 eur mesačne

Cena prenájmu za obe krídla:

1000 eur mesačne

Cena tlače a montáže/demontáže za obe krídla:

119 eur

Cena tlače a montáže/demontáže za obe krídla:

100 eur

Rozmer:

105x80 cm (šírka x výška)

Rozmer:

145x200 cm (šírka x výška)
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Vonkajší vchod na prízemí

Vnútorný vchod na prízemí

Prízemie

Prízemie

Hlavný vchod pre peších smerom od sídliska Radvaň.
Reklama je viditeľná pri vstupe do centra.

Hlavný vnútorný vchod pre peších smerom od sídliska Radvaň.
Reklama je viditeľná pri vychádzaní z centra.

Informácie

Informácie

Doba prenájmu za obe krídla:

1 mesiac

Doba prenájmu za obe krídla:

1 mesiac

Cena prenájmu za obe krídla:

500 eur mesačne

Cena prenájmu za obe krídla:

500 eur mesačne

Cena tlače a montáže/demontáže za obe krídla:

109 eur

Cena tlače a montáže/demontáže za obe krídla:

109 eur

Rozmer:

77x195 cm (šírka x výška)

Rozmer:

77x195 cm (šírka x výška)
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Karusel dvere II.

Karusel oblúk II.
2NP

2NP

308
308

308
308

315

315

314
314

314
314

Hlavný vchod zo strešného parkoviska.

Hlavný vchod zo strešného parkoviska.

Informácie

Informácie

Doba prenájmu za obe krídla:

1 mesiac

Doba prenájmu za obe krídla:

1 mesiac

Cena prenájmu za obe krídla:

1000 eur mesačne

Cena prenájmu za obe krídla:

1000 eur mesačne

Cena tlače a montáže/demontáže za obe krídla:

119 eur

Cena tlače a montáže/demontáže za obe krídla:

79 eur

Rozmer:

110x80 cm (šírka x výška)

Rozmer:

77x197/74,5x197 cm (šírka x výška)
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Vonkajšia plocha karuselu
308
308

2NP

315

314
314

Hlavný vchod zo strešného parkoviska.

Informácie
Doba prenájmu:

1 mesiac

Cena prenájmu za plochu:

1000 eur mesačne

Cena tlače a montáže/demontáže za plochu:

79 eur

Rozmer:

105x200 cm (šírka x výška)

Vchody do centra
Eskalátory
Výťahy
Podlahová reklama
Atypické priestory
Podhľady
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Bočná strana eskalátora centrum

Spodná strana eskalátorov centrum

Prízemie

Prízemie

Plochy sú umiestnené pri vstupe do Europa SC,
viditeľné pre návštevníkov prichádzajúcich z centra mesta.

Plochy sú umiestnené pri vstupe do Europa SC,
viditeľné pre návštevníkov prichádzajúcich z centra mesta.

Informácie

Informácie

Doba prenájmu:

1 mesiac

Doba prenájmu:

1 mesiac

Cena prenájmu:

500 eur mesačne

Cena prenájmu:

500 eur mesačne

Cena tlače a montáže/demontáže za oba eskalátory:

488 eur

Cena tlače a montáže/demontáže ľavá alebo pravá strana kus:

204 eur

Rozmer:

800x294 cm (šírka x výška)

Cena tlače a montáže/demontáže spodok kus:

800x109 cm (šírka x výška)

Rozmer:
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Spodná lišta eskalátora centrum

Spodná strana eskalátora Radvaň

Prízemie

Prízemie

Plochy sú umiestnené pri vstupe do Europa SC, viditeľné pre
návštevníkov využívajúcich eskalátory smerujúce na prvé poschodie.

Plocha je umiestnená pri vstupe do Europa SC,
viditeľná pre návštevníkov prichádzajúcich z Radvane.

Informácie

Informácie

Doba prenájmu:

1 mesiac

Doba prenájmu:

1 mesiac

Cena prenájmu:

500 mesačne

Cena prenájmu:

500 mesačne

Cena tlače a montáže/demontáže za obe lišty:

105 eur

Cena tlače a montáže/demontáže ľavá alebo pravá strana kus:

244 eur

Rozmer:

175,5x10 cm (šírka x výška)

Cena tlače a montáže/demontáže spodok kus:

800x147 cm (šírka x výška)

Rozmer:
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Bočná strana eskalátora Radvaň

Spodná lišta eskalátora Radvaň

Prízemie

Prízemie

Plochy sú umiestnené pri vstupe do Europa SC,
viditeľné pre návštevníkov prichádzajúcich z Radvane.

Plochy sú umiestnené pri vstupe do Europa SC, viditeľné
pre návštevníkov využívajúcich eskalátor pri Terne smerom na prvé poschodie.

Informácie

Informácie

Doba prenájmu:

1 mesiac

Doba prenájmu:

1 mesiac

Cena prenájmu:

500 mesačne

Cena prenájmu:

500 mesačne

Cena tlače a montáže/demontáže za jednu stranu:

204 eur

Cena tlače a montáže/demontáže za obe lišty:

105 eur

Rozmer:

800x109 cm (šírka x výška)

Rozmer:

117,5x10 cm (šírka x výška)
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Sklenená plocha eskalátora námestie

Prízemie

Plocha sa nachádza v centrálnej časti Europa SC.

Informácie
Doba prenájmu:

1 mesiac

Cena prenájmu:

1000 mesačne

Cena tlače a montáže/demontáže jednostranne na jedno sklo:

204 eur

Cena tlače a montáže/demontáže obojstranne na jedno sklo:

354 eur

Rozmer:

900x58 cm (šírka x výška)
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Spodná lišta eskalátora námestie

Spodná lišta travelátora

Prízemie

Prízemie

Plocha sa nachádza v centrálnej časti Europa SC.

Plocha sa nachádza pri hlavnom vstupe do podzemnej garáže.

Informácie

Informácie

Doba prenájmu:

1 mesiac

Cena prenájmu:

500 mesačne

Cena tlače a montáže/demontáže za obe lišty:

105 eur

Rozmer:

1000x10 cm (šírka x výška)

Doba prenájmu:

1 mesiac

Cena prenájmu:

500 eur mesačne

Cena tlače a montáže/demontáže za obe lišty:

119 eur

Rozmer:

1300x10 cm (šírka x výška)
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Spodná lišta eskalátorov

Vnútorná sklenená plocha eskalátora

1NP

1NP

Plocha sa nachádza na eskalátoroch spájajúcich prvé
a druhé podlažie v centrálnej časti.

Plocha sa nachádza na eskalátoroch spájajúcich prvé
a druhé podlažie v centrálnej časti.

Informácie

Informácie

Doba prenájmu:

1 mesiac

Doba prenájmu:

1 mesiac

Cena prenájmu:

500 mesačne

Cena prenájmu:

500 eur mesačne

Cena tlače a montáže/demontáže jednostranne na jedno sklo:

204 eur

Cena tlače a montáže/demontáže za obe lišty:

105 eur

Rozmer:

800x58 cm (šírka x výška)

Rozmer:

1000x10 cm (šírka x výška)

Vchody do centra
Eskalátory
Výťahy
Podlahová reklama
Atypické priestory
Podhľady
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Dvere centrálnych výťahov

Podlaha v centrálnom výťahu

Na všetkých podlažiach

Na všetkých podlažiach

Výťahy spájajú podzemné parkovisko s prízemím a oboma poschodiami.

Výťahy spájajú podzemné parkovisko s prízemím a oboma poschodiami.
Spolu sú dostupné dve plochy.

Dokopy je v centre osem týchto plôch.

Informácie

Informácie

Doba prenájmu:

1 mesiac

Doba prenájmu:

1 mesiac

Cena prenájmu:

200 eur mesačne

Cena prenájmu:

100 eur mesačne

Cena tlače a montáže/demontáže za obe krídla:

54,90 eur

Cena tlače a montáže/demontáže (celá podlaha):

129 eur

Rozmer:

39x169 cm (šírka x výška)

Rozmer:

135x237 cm (šírka x výška)

Vchody do centra
Eskalátory
Výťahy
Podlahová reklama
Atypické priestory
Podhľady
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Podlahová reklama
Na všetkých podlažiach

Podlahové nálepky môžete umiestniť kdekoľvek v Europa SC,
mimo priestorov vyhradených pre nájomcov.

Informácie

Informácie

Doba prenájmu:

1 mesiac

Cena prenájmu za rozmer 60x60/60x120:

50 eur/100 eur mesačne

Cena tlače za rozmer 60x60/60x120:

15,90 eur/30,00 eur mesačne

Cena za montáže/demotáže:

Cena sa odvíja od množstva
podlahových nálepiek a bude
nacenená individuálne.

Vchody do centra
Eskalátory
Výťahy
Podlahová reklama
Atypické priestory
Podhľady
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Závesné vlajky

Závesný kríž

Závesné vlajky sú viditelné z ktoréhokoľvek podlažia centra.

Závesný kríž v strednej časti centra, viditeľný z každého poschodia.

Informácie

Informácie

Doba prenájmu:

1 mesiac

Doba prenájmu:

1 mesiac

Cena prenájmu:

300 eur mesačne

Cena prenájmu:

500 eur mesačne

Cena obojstrannej potlače Block out kus:

160 eur

Cena obojstrannej potlače Block out kus:

659 eur

Rozmer:

150x500 (šírka x výška)

Rozmer:

130x500 (šírka x výška)

Vchody do centra
Eskalátory
Výťahy
Podlahová reklama
Atypické priestory
Podhľady
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Podhľad II.

Podhľad I.

Plocha je umiestnená v centrálnej časti centra pri predajni Calzedonia.
Reklama je viditeľná pre návštevníkov smerujúcich do centra mesta.

Plocha je umiestnená v centrálnej časti centra pri predajni Albi.
Reklama je viditeľná pre návštevníkov smerujúcich smerom na Radvaň.

Informácie

Informácie

Orientácia plochy:

smerom od centra mesta

Orientácia plochy:

smerom do centra mesta

Doba prenájmu:

1 mesiac

Doba prenájmu:

1 mesiac

Cena prenájmu:

300 eur mesačne

Cena prenájmu:

300 eur mesačne

Cena tlače a motáže/demotáže:

214 eur

Cena tlače a motáže/demotáže:

214 eur

Rozmer:

600x125 cm (šírka x výška)

Rozmer:

600x125 cm (šírka x výška)
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Podhľad IV.

Podhľad III.

Plocha je umiestnená pri Slovenskej sporiteľni,
viditeľná pre návštevníkov smerujúcich smerom do centra mesta.

Plocha je umiestnená v centrálnej časti centra, pri hračkárstve Dráčik.
Plocha je viditeľná pre návštevníkov smerujúcich do Radvane.

Informácie

Informácie

Orientácia plochy:

smerom od centra mesta

Orientácia plochy:

smerom do centra mesta

Doba prenájmu:

1 mesiac

Doba prenájmu:

1 mesiac

Cena prenájmu:

300 eur mesačne

Cena prenájmu:

300 eur mesačne

Cena tlače a motáže/demotáže:

214 eur

Cena tlače a motáže/demotáže:

214 eur

Rozmer:

600x125 cm (šírka x výška)

Rozmer:

600x125 cm (šírka x výška)
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Podhľad VI.

Podhľad V.

Plocha sa nachádza medzi predajňami Reserved.
Viditeľná pre návštevníkov, ktorí idú smerom do centra.

Plocha sa nachádza pri predajni Carmen. Viditeľná pre
návštevníkov, ktorí idú smerom na Radvaň.

Informácie

Informácie

Orientácia plochy:

smerom od centra mesta

Orientácia plochy:

smerom do centra mesta

Doba prenájmu:

1 mesiac

Doba prenájmu:

1 mesiac

Cena prenájmu:

300 eur mesačne

Cena prenájmu:

300 eur mesačne

Cena tlače a motáže/demotáže:

214 eur

Cena tlače a motáže/demotáže:

214 eur

Rozmer:

600x125 cm (šírka x výška)

Rozmer:

600x125 cm (šírka x výška)
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Podhľad VIII.

Podhľad VII.

Plocha sa nachádza medzi predajňami Reserved.
Viditeľná pre návštevníkov, ktorí idú smerom na Radvaň.

Plocha sa nachádza pri predajni Datart a je
viditeľná pre návštevníkov smerujúcich smerom do Radvane.

Informácie

Informácie

Orientácia plochy:

smerom od centra mesta

Orientácia plochy:

smerom od centra mesta

Doba prenájmu:

1 mesiac

Doba prenájmu:

1 mesiac

Cena prenájmu:

300 eur mesačne

Cena prenájmu:

300 eur mesačne

Cena tlače a motáže/demotáže:

254 eur

Cena tlače a motáže/demotáže:

254 eur

Rozmer:

670x125 cm (šírka x výška)

Rozmer:

670x125 cm (šírka x výška)
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Podhľad X.

Podhľad IX.

Plocha je umiestnená pri predajni Takko fashion.
Viditeľná pre návštevníkov, ktorí idú smerom na Radvaň.

Plocha sa nachádza pri supermarkete Terno.

Informácie

Informácie

Orientácia plochy:

smerom od centra mesta

Orientácia plochy:

smerom do centra mesta

Doba prenájmu:

1 mesiac

Doba prenájmu:

1 mesiac

Cena prenájmu:

300 eur mesačne

Cena prenájmu:

300 eur mesačne

Cena tlače a motáže/demotáže:

164 eur

Cena tlače a motáže/demotáže:

164 eur

Rozmer:

510x137 cm (šírka x výška)

Rozmer:

510x137 cm (šírka x výška)
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Podhľad XI.

Podhľad XII.

Plocha je umiestnená pri supermarkete Terno. Priamo pod plochou je oddychová zóna pre
návštevníkov centra. Priestor je veľmi dobre viditeľný aj pre zákazníkov stojacich na eskalátore.

Plocha je umiestnená pri vstupe do centra od strešného parkoviska.

Informácie

Informácie

Orientácia plochy:

smerom od centra mesta

Orientácia plochy:

smerom od strešného parkoviska

Doba prenájmu:

1 mesiac

Doba prenájmu:

1 mesiac

Cena prenájmu:

300 eur mesačne

Cena prenájmu:

300 eur mesačne

Cena tlače a motáže/demotáže:

164 eur

Cena tlače a motáže/demotáže:

200 eur

Rozmer:

510x137 cm (šírka x výška)

Rozmer:

350x185 cm (šírka x výška)

V prípade záujmu o reklamu
nás kontaktujte

+421911256720
recepcia@europasc.sk

Europa SC, a.s.
Na Troskách 25
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36 712 167
IČ DPH: SK2022296969

