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Europa Shopping Center, je prvým a najväčším nákupno-zábavným centrom v Banskobystrickom kraji. Bolo
otvorené 6. decembra 2006 a vďaka svojej strategickej
polohe a širokej ponuke služieb si svoje prvenstvo
udržalo dodnes. Patrí medzi najvyhľadávanejšie miesta
určené pre nakupovanie, zábavu, oddych a stretnutia
s priateľmi nie len v samotnej Banskej Bystrici, ale aj
v rámci celého stredného Slovenska.
Sídlom centra je Banská Bystrica, ktorá je krajským a
zároveň aj najväčším mestom regiónu, s počtom obyvateľov viac ako 78 000. Okrem viacerých obchodných
spoločností národného i nadnárodného charakteru tu
sídli aj niekoľko významných vzdelávacích inštitúcií,
športovísk a iných kultúrno-spoločenských zariadení,

Predstavenie

ktoré sú zárukou každodenného prílivu návštevníkov
rôznych vekových kategórií.Obchodné centrum sa
nachádza v centre mesta, v bezprostrednej blízkosti
hlavného námestia a aj železničnej stanice, vďaka
čomu je veľmi dobre dostupné pre peších návštevníkov.
Prítomnosť hlavných dopravných uzlov a kvalitné
možnosti parkovania priamo v centre zas predstavujú ideálne možnosti pre návštevníkov prichádzajúcich
autom nie len z mesta, ale aj z okolitých oblastí.
Výhodná poloha a dobrá dopravná dostupnosť však nie
sú jediným lákadlom centra. Okrem bežných možností
nakupovania a využívania všetkých potrebných služieb
pod jednou strechou, Europa SC pravidelne pripravuje
aj rôzne kultúrno-spoločenské a zábavné podujatia,

výstavy a edukatívno-tematické akcie, ktoré zaujmú
veľkých i malých.
Svoje nákupy môžete spojiť s priateľskými stretnutiami
a zároveň sa s deťmi zahráte na detských ihriskách vo
vnútri centra, alebo na jeho terase. Vybavíte veci v banke, u mobilných operátorov, zájdete na chutný obed
alebo na dezert s kávou, a počas posedenia vybavíte
všetky maily vďaka bezplatnému Wi-Fi pripojeniu,
ktoré je zavedené v celom centre. Večer sa nahoďte
a zájdite na skvelý film do kina alebo na búrlivú párty
do najväčšieho hudobno-tanečného klubu na Slovensku. Jednoducho povedané, Europa SC vám poskytne
všetko, čo potrebujete pre pohodlne strávený deň plný
zábavy, zážitkov a pohody.

4 I Rozhovor

Atypická reklama,
ktorá zaujme

Reklama sa považuje za fenomén doby.
Dobrá reklama dokáže posunúť neznámu
značku na výslnie a v relatívne krátkom čase
sa postará o zlepšenie jej pozície na trhu.
Ako vnímate reklamu v nákupnom centre,
je skutočne reklama fenoménom dnešnej
doby alebo je to len mýtus marketérov?
Europa SC je najväčšie obchodno-zábavné
centrum v Banskobystrickom kraji, čo
znamená veľký pohyb návštevníkov. Vďaka
našej jedinečnosti vieme ponúknuť firmám
priestor, ktorý zaručene uvidí množstvo

návštevníkov centra, a zároveň vieme presne určiť cieľové skupiny, ktoré sa u nás pohybujú. Tým dokážeme reklamu zamerať
na správnu cieľovú skupinu.
Priestory nákupného centra predstavujú
takmer neobmedzené množstvo reklamných plôch. Z každého rohu na zákazníka
číha nejaký pútavý nápis alebo farebné logo.
Je takýto spôsob prezentácie účinný? (Aké
sú výhody atypických reklamných plôch?)
Je pravdou, že v nákupných centrách číha

reklama na návštevníka z každej strany. Či
už sú to logá predajcov, výklady alebo rôzne
promo akcie. Práve preto je tu ponuka atypickej reklamy, ktorá dokáže zaujať svojou jedinečnosťou, nápadom a umiestnením.
Ako reagujú návštevníci na tento typ prezentácie značiek? (spätná väzba)
Akciou – nákupom, návštevou, resp. interakciou s danou firmou alebo produktom. Máme
potvrdené zo strany nájomcov, že každá
kampaň uskutočnená v rámci atypický plôch
v centre, prináša úspech v podobe zvýšenia
obratov, návštevnosti a povedomia o značke.
Prečo by mali firmy investovať práve do
atypických plôch v obchodnom centre?
Naším centrom prejde mesačne pár stotisíc
návštevníkov – potenciálnych zákazníkov,
ktorí prídu do cent- ra za cieľom nákupu
a zábavy. Pri výbere správnej plochy, originálneho alebo jasne zrozumiteľného vizuálu je
úspech kampane zaručený.
Na aký najkratší čas odporúčate prenajať
plochy, aby mali efekt a dostali sa hlboko do
povedomia zákazníkov?
Minimálna doba prenájmu je odporúčaná
na jeden mesiac. V závislosti od produktu
bývajú kampane trojmesačné a niekedy aj
celoročné. Rovnako treba brať do úvahy finančnú a technickú náročnosť inštalácie jednotlivých atypických plôch.

Tipy a triky
Ako zvoliť správnu plochu?
Podľa typu produktu alebo firmy, ktorá
chce byť prezentovaná, vieme nacieliť
reklamu na jednotlivé vchody (motoristi,
peší návštevníci), zóny v centre (drahšie
alebo lacnejšie obchody, športové obchody) a tak zaujať čo najväčšie množstvo
návštevníkov.
Aký by mal byť efektívny grafický vizuál?
Vizuál by mal obsahovať jasnú informáciu,
posolstvo, ktoré chce odovzdať. Priamo,
cielene a bez okolkov povedať to, čo chce.
Samotná firma by mala vedieť, ako sa má
odlíšiť od konkurencie a práve atypická
plocha v našom centre môže byť to plus,
čo môže firma využiť.
Ako si objednať atypickú reklamu?
Vybrať si plochu z pripraveného katalógu,
overiť dostupnosť, byť kreatívny pri výrobe
grafického vizuálu a čakať na svojich
zákazníkov.
ESC
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8 I Ponuka plôch I Vchody do centra

Vaša
REKLAMA

Vaša
REKLAMA

KARUSEL
DVERE I.
Hlavný vchod pre peších zákazníkov
prichádzajúcich od centra mesta.
Mapa prízemia

Informácie:
Doba prenájmu za obe krídla:

1 mesiac

Cena prenájmu za obe krídla:

1000 € mesačne

Cena tlače a montáže/demotáže za jedno krídlo:

60 €

Rozmer:

105 x 80 cm (šírka x výška)
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Vaša
REKLAMA

Vaša
REKLAMA

KARUSEL
DVERE II.
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Hlavný vchod zo strešného parkoviska.
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Mapa 2. poschodia

Informácie:
Doba prenájmu za obe krídla:

1 mesiac

Cena prenájmu za obe krídla:

1000 € mesačne

Cena tlače a montáže/demotáže za jedno krídlo:

60€

Rozmer:

110 x 80 cm (šírka x výška)
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Vaša
REKLAMA

KARUSEL
OBLÚK
Hlavný vchod pre peších zákazníkov
prichádzajúcich od centra mesta.
Mapa prízemia

Informácie:
Doba prenájmu:

1 mesiac

Cena prenájmu:

1000 € mesačne

Cena tlače a montáže/demontáže za kus:

100€

Rozmer:

145 x 200 cm (šírka x výška)

11 I Ponuka plôch I Vchody do centra

Vaša
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KARUSEL
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Mapa 2. poschodia

Informácie:
Doba prenájmu:

1 mesiac

Cena prenájmu:

1000 € mesačne

Cena tlače a montáže/demontáže za kus:

79€

Rozmer:

197 x 77 / 197 x 74,5 cm (výška x šírka)
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Vaša
REKLAMA

VONKAJŠÍ VCHOD
NA PRÍZEMÍ
Hlavný vchod pre peších zákazníkov
prichádzajúcich od sídliska Radvaň.
Mapa prízemia

Informácie:

Doba prenájmu za obe krídla:

1 mesiac

Cena prenájmu za obe krídla:

500 € mesačne

Cena tlače a montáže/demontáže za obe krídla:

109 €

Rozmer:

69,5 x 186 cm (šírka x výška)
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Vaša
REKLAMA

VNÚTORNÝ
VCHOD
NA PRÍZEMÍ
Hlavný vchod pre peších smerom
do sídliska Radvaň.

Mapa prízemia

Informácie:
Doba prenájmu:

1 mesiac

Cena prenájmu:

500 € mesačne

Cena tlače a montáže/demontáže:

109 €

Rozmer:

69,5 x 186 cm (šírka x výška)
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V centre je šesť eskalátorov a jeden
travelátor. Jeden eskalátor sa nachádza
pri supermarkete Terno, druhý je pri vstupe
do shopping centra smerom od centra
mesta, pričom oba smerujú z prízemia na
prvé poschodie. Ďalšie štyri eskalátory sú

PONUKA
REKLAMNÝCH
PLÔCH

umiestnené v centrálnej časti centra - dva z
nich spájajú prízemie a prvé poschodie, ďalšie
dva zas spájajú prvé a druhé poschodie.
Travelátor sa nachádza pri supermarkete
Terno a spája podzemné garáže s prízemím.
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Vaša
REKLA
MA

ĽAVÁ, PRAVÁ
A SPODNÁ STRANA
ESKALÁTORA
Mapa prízemia

Viditeľná pre zákazníkov prichádzajúcich
do Europa SC smerom od centra mesta, alebo
smerom do centra mesta.

Informácie:
Doba prenájmu:

1 mesiac

Cena prenájmu:

500 € mesačne

Cena tlače a montáže/demontáže ľavá alebo pravá kus:

204 €

Cena tlače a montáže/demontáže spodok kus:

244€

Rozmer:

800 x 147 cm (dĺžka x šírka)
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SKLENENÁ PLOCHA
ESKALÁTOROV
A TRAVELÁTORA
Sklenená plocha s oblúkmi je využiteľná na
všetkých eskalátoroch v centre.

Mapa prízemia

Informácie:
Doba prenájmu:

1 mesiac

Cena prenájmu:

1000 € mesačne

Cena tlače a montáže/demontáže na klasickú fóliu kus:

204 €

Cena tlače a montáže/demontáže sendwich kus/1 strana:

354 €

Rozmer:

1350 x 59 cm (dĺžka x výška)
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SPODNÁ LIŠTA
ESKALÁTOROV

Vaša
REKLAMA

Lišta je využiteľná na všetkých
eskalátoroch v centre.

Mapa prízemia

Informácie:
Doba prenájmu:

1 mesiac

Cena prenájmu:

500 € mesačne

Cena tlače a montáže/demontáže za obe lišty:

99,90 €

Rozmer:

1000 x 10 cm (dĺžka x šírka)
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Vaša
REKLAMA

SPODNÁ STRANA
TRAVELÁTORA
Viditeľná pre návštevníkov využívajúcich
podzemné garáže.
Mapa prízemia

Informácie:
Doba prenájmu:

1 mesiac

Cena prenájmu:

500 € mesačne

Cena tlače a montáže/demontáže za obe lišty:

119 €

Rozmer:

1300 x 10 cm (dĺžka x výška)
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Vaša
REKLAMA

DVERE
CENTRÁLNYCH
VÝŤAHOV
Výťahy spájajú podzemné parkovisko s prvým,
ako aj s druhým poschodím. Na prenájom sú
dostupné dvere výťahov na každom poschodí.

Mapa prízemia

Informácie:
Doba prenájmu:

1 mesiac

Cena prenájmu za obe krídla:

200 € mesačne

Cena tlače a montáže/demontáže za obe krídla:

54,90 €

Rozmer:

39,5 x 169 cm (šírka x výška)

21 I Ponuka plôch I Výťahy

PODLAHA
VO VÝŤAHU
Mapa prízemia

Informácie:
Doba prenájmu:

1 mesiac

Cena prenájmu:

100 € mesačne

Cena tlače a montáže/demontáže (67x60cm)

34 €

Cena tlače a montáže/demontáže (celá podlaha):

129 €

Rozmer:

135 x 237 cm (dĺžka x výška)
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STROP
VO VÝŤAHU

Mapa prízemia

Informácie:
Doba prenájmu:

1 mesiac

Cena prenájmu:

150 € mesačne

Cena tlače a montáže/demontáže:

79,90 €

Rozmer:

108 x 222 cm (šírka x výška)
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Reklamu môžete umiestniť kdekoľvek
v centre, mimo priestorov vyhradených
pre nájomcov.

Informácie:
Doba prenájmu:

1 mesiac

Cena prenájmu za rozmer 60x60cm / 60x120cm:

50 € mesačne / 100 € mesačne

Cena tlače za rozmer 60x60cm / 60x120cm:

15,90 € / 30,00 €
Iné rozmery vám budú nacenené individuálne

Vchody do centra

8

Eskalátory

15

Výťahy

20

Podlahová reklama

24

Atypické priestory

27

Podhľady na prízemí

32

Podhľady na poschodí

47

PONUKA
REKLAMNÝCH
PLÔCH

27 I Ponuka plôch I Atypické priestory
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LAVIČKY
Lavičky v oddychových častiach centra.
V prípade záujmu o prenájom lavičky
prispôsobíme cenovú ponuku vašim
grafickým návrhom.

Informácie:
Doba prenájmu:

1 mesiac

Cena prenájmu:

100 € mesačne

Cena tlače a montáže/demontáže kus:

69,99 €

Rozmer:

300 x 60 cm (šírka x výška)

28 I Ponuka plôch I Ostatné nosiče

ZÁVESNÉ VLAJKY
Závesné vlajky sú viditeľné z ktoréhokoľvek poschodia centra.

Doba prenájmu:

1 mesiac

Cena prenájmu:

300 € mesačne

Cena obojstrannej potlače Block Out kus:

160 €

Rozmer:

150 x 500 cm (š x v)

Vaša
REKLAMA

Informácie:

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

Doba prenájmu:

1 mesiac

Cena prenájmu:

500 € mesačne

Cena obojstrannej potlače Block Out kus:

659 €

Rozmer:

130 x 500 cm (š x v)

Vaša
REKLAMA

Informácie:

29 I Ponuka plôch I Ostatné nosiče

ZRKADLÁ
Zrkadlá na toaletách, vhodné na guerillovú
reklamu.

Mapa prízemia
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Mapa 2. poschodia

Informácie:
Doba prenájmu:

1 mesiac

Cena prenájmu jedného zrkadla:

60 €

Cena tlače a montáže/demontáže na jedno zrkadlo:

Na základe polepu vám budú nacenené individuálne 60 x

Rozmer:

89 cm (š x v)
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PODHĽAD 1

Vaša
REKLAMA

Plocha je umiestnená oproti hlavnému
vchodu pre peších návštevníkov, pri
kvetinárstve Clívia.

Mapa prízemia

Informácie:
Orientácia plochy:

smerom od centra mesta

Doba prenájmu:

1 mesiac

Cena prenájmu:

300 € mesačne

Cena tlače a montáže/demontáže:

499 €

Rozmer:

1000 x 190 cm (dĺžka x výška)
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Vaša
REKLAMA

PODHĽAD 2
Plocha je umiestnená pri hlavnom
vchode pre peších návštevníkov
pri predajni Orange. Výborne viditeľná pre
chodcov stojacich na eskalátore.

Mapa prízemia

Informácie:
Orientácia plochy:

smerom do centra mesta

Doba prenájmu:

1 mesiac

Cena prenájmu:

300 € mesačne

Cena tlače a montáže/demontáže:

174 €

Rozmer:

400 x 130 cm (dĺžka x výška)
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Vaša
REKLAMA

PODHĽAD 3
Plocha je umiestnená pri predajni Camaieu.

Mapa prízemia

Informácie:
Orientácia plochy:

smerom od centra mesta

Doba prenájmu:

1 mesiac

Cena prenájmu:

300 € mesačne

Cena tlače a montáže/demontáže:

214 €

Rozmer:

600 x 125 cm (dĺžka x výška)
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Vaša
REKLAMA

PODHĽAD 4
Plocha je umiestnená pri predajni Albi.

Mapa prízemia

Informácie:
Orientácia plochy:

smerom do centra mesta

Doba prenájmu:

1 mesiac

Cena prenájmu:

300 € mesačne

Cena tlače a montáže/demontáže:

214 €

Rozmer:

600 x 125 cm (dĺžka x výška)
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Vaša
REKLAMA

PODHĽAD 5
Plocha je umiestnená v centrálnej časti centra
pri predajni Dráčik.

Mapa prízemia

Informácie:
Orientácia plochy:

smerom od centra mesta

Doba prenájmu:

1 mesiac

Cena prenájmu:

300 € mesačne

Cena tlače a montáže/demontáže:

214 €

Rozmer:

600 x 125 cm (dĺžka x výška)
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Vaša
REKLAMA

PODHĽAD 6
Plocha je umiestnená v centrálnej časti centra
pri Slovenskej sporiteľni.

Mapa prízemia

Informácie:
Orientácia plochy:

smerom do centra mesta

Doba prenájmu:

1 mesiac

Cena prenájmu:

300 € mesačne

Cena tlače a montáže/demontáže:

214 €

Rozmer:

600 x 125 cm (dĺžka x výška)
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Vaša
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PODHĽAD 7
Plocha je umiestnená v centrálnej časti
centra, pri zlatníctve Carmen.

Mapa prízemia

Informácie:
Orientácia plochy:

smerom od centra mesta

Doba prenájmu:

1 mesiac

Cena prenájmu:

300 € mesačne

Cena tlače a montáže/demontáže:

214 €

Rozmer:

600 x 125 cm (dĺžka x výška)
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Vaša
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PODHĽAD 8
Plocha je umiestnená v centrálnej časti centra,
pri predajni Reserved.

Mapa prízemia

Informácie:
Orientácia plochy:

smerom do centra mesta

Doba prenájmu:

1 mesiac

Cena prenájmu:

300 € mesačne

Cena tlače a montáže/demontáže:

214 €

Rozmer:

600 x 125 cm (dĺžka x výška)

40 I Ponuka plôch I Podhľady na prízemí

Vaša
REKLAMA

PODHĽAD 9
Plocha je umiestnená v centrálnej časti pri
predajni Reserved.

Mapa prízemia

Informácie:
Orientácia plochy:

smerom od centra mesta

Doba prenájmu:

1 mesiac

Cena prenájmu:

300 € mesačne

Cena tlače a montáže/demontáže:

214 €

Rozmer:

600 x 125 cm (dĺžka x výška)

41 I Ponuka plôch I Podhľady na prízemí

Vaša
REKLAMA

PODHĽAD 10
Plocha je umiestnená v druhej polovici centra
pri predajni CCC.

Mapa prízemia

Informácie:
Orientácia plochy:

smerom od centra mesta

Doba prenájmu:

1 mesiac

Cena prenájmu:

300 € mesačne

Cena tlače a montáže/demontáže:

214 €

Rozmer:

600 x 125 cm (dĺžka x výška)

42 I Ponuka plôch I Podhľady na prízemí

VašaEKLAMA
R

PODHĽAD 11
Plocha je umiestnená pri predajni Takko fashion.

Mapa prízemia

Informácie:
Orientácia plochy:

smerom od centra mesta

Doba prenájmu:

1 mesiac

Cena prenájmu:

300 € mesačne

Cena tlače a montáže/demontáže:

254 €

Rozmer:

670 x 125 cm (dĺžka x výška)

43 I Ponuka plôch I Podhľady na prízemí

Vaša
REKLAMA

PODHĽAD 12
Plocha je umiestnená pri supermarkete Terno.

Mapa prízemia

Informácie:
Orientácia plochy:

smerom do centra mesta

Doba prenájmu:

1 mesiac

Cena prenájmu:

300 € mesačne

Cena tlače a montáže/demontáže:

254 €

Rozmer:

670 x 125 cm (dĺžka x výška)

44 I Ponuka plôch I Podhľady na prízemí

AM
ša
Va REKL

A

PODHĽAD 13
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.

Mapa prízemia

Informácie:

Informácie:
Orientácia plochy:

smerom od centra mesta

Doba prenájmu:

1 mesiac

Cena prenájmu:

300 € mesačne

Cena tlače a montáže/demontáže:

164 €

Rozmer:

510 x 137 cm (dĺžka x výška)

V PRÍPADE ZÁUJMU O REKLAMU
NÁS KONTAKTUJTE

+421 910 256 016

INFO@EUROPASC.SK

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

