
CENNÍK KRÁTKODOBÝCH PRENÁJMOV 
A REKLAMNÝCH PLÔCH



2 Stručný popis

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Názov Novum Prešov

Lokalita Námestie Legionárov 15267/1

Dátum otvorenia 23.10.2020

Rozloha centra 30 000 m2

Počet parkovacích miest 490

Nákupné centrum Novum sa nachádza v srdci mesta 
Prešov. Na štyroch poschodiach ponúka výhľad 
na panorámu mesta a ikonické Divadlo Jonáša 
Záborského. Návštevníci sa môžu tešiť na desiatky 
svetových značiek ako Bershka, H&M, McDonald’s, Lidl, 
Sinsay, Douglas, Humanic, women´secret či New Yorker, 
služby bánk, mobilných operátorov, prvú prevádzku 
Starbucks a jedinú prevádzku Manga na východnom 
Slovensku.



3 Orientačný plán

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

-1. poschodie

1. poschodie

0. poschodie

2. poschodie



4 Distribúcia letákov a vzoriek

Cena za prenájom 100 €/ deň

CENNÍK KRÁTKODOBÝCH PRENÁJMOV A REKLAMNÝCH PLÔCH
Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Suma je uvedená len za prenájom. Nezahŕňa grafické, produkčné, inštalačné a iné práce. Produkciu je možné zabezpečiť cez reklamnú agentúru Kingmedia s ktorou dlhodobo spolupracujeme alebo Vami vybranú agentúru.

Reklamná agentúra Kingmedia:  +421 940 30 31 32  |  king@kingmedia.sk

Rozdávanie letákov (na 1 určenom mieste, 2 osobami)

-1. poschodie

1. poschodie0. poschodie



5 Propagačný materiál na infopulte

Rozmer letáku A5 Počet kusov Cena za výrobu

A5 (148x210mm) do 100 ks / 
jednostranne 0,15 € / ks

A5 (148x210mm) do 100 ks / 
obojstranne 0,2 € / ks

Rozmer Roll-up Počet kusov Cena za výrobu

85x200 cm 1 ks 75 € (s konštrukciou)

Grafické práce 30 € / hod.

* A5 letáky - Pri počte 100 a viac kusov sú ceny individuálne.

Výroba a grafické práce

CENNÍK KRÁTKODOBÝCH PRENÁJMOV A REKLAMNÝCH PLÔCH
Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Suma je uvedená len za prenájom. Nezahŕňa grafické, produkčné, inštalačné a iné práce. Produkciu je možné zabezpečiť cez reklamnú agentúru Kingmedia s ktorou dlhodobo spolupracujeme alebo Vami vybranú agentúru.

Reklamná agentúra Kingmedia:  +421 940 30 31 32  |  king@kingmedia.sk

Cena za prenájom 30 €/ týždeň / maximálny formát A5 (148x210mm)

Cena za prenájom 250 €/ týždeň / maximálny rozmer 85x200cm

Leták

Roll-up

Infopult

0. poschodie



6 Eventová zóna

CENNÍK KRÁTKODOBÝCH PRENÁJMOV A REKLAMNÝCH PLÔCH
Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Suma je uvedená len za prenájom. Nezahŕňa grafické, produkčné, inštalačné a iné práce. Produkciu je možné zabezpečiť cez reklamnú agentúru Kingmedia s ktorou dlhodobo spolupracujeme alebo Vami vybranú agentúru.

Reklamná agentúra Kingmedia:  +421 940 30 31 32  |  king@kingmedia.sk

Cena za prenájom 450 €/ deň
Možnosť zorganizovania veľkých podujatí, 
výstav a promotion.

Parametre:
Povolená výška: 1,8 m
Rozmery: 8x6 m
El. pripojenie: 400 V
Internetové pripojenie

Event zóna

0. poschodie



7 Vystavenie automobilu

CENNÍK KRÁTKODOBÝCH PRENÁJMOV A REKLAMNÝCH PLÔCH
Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Suma je uvedená len za prenájom. Nezahŕňa grafické, produkčné, inštalačné a iné práce. Produkciu je možné zabezpečiť cez reklamnú agentúru Kingmedia s ktorou dlhodobo spolupracujeme alebo Vami vybranú agentúru.

Reklamná agentúra Kingmedia:  +421 940 30 31 32  |  king@kingmedia.sk

Cena za prenájom 70 €/ deň / mimo eventovej zóny

Cena za prenájom 150 €/ deň / uvádzanie nového vozidla Cena za prenájom 330 €/ deň / max. 3 vozidlá

Vystavenie na eventovej zóne

Miesto 
vystavenia 
vozidla 0. poschodie



8 Visiaci banner v pasáži

Rozmer obojstrannej plachty Počet kusov Cena za výrobu

100x400 cm 1 ks 657 €

Cena zahŕňa: obojstranná tlač + finalizácia s tunelom na vrch a spodku, inštalácia 
oceľového lana + spotrebný materiál, inštalácia banneru z plošiny, deinštalácia 
banneru z plošiny, prenájom zdvíhacej plošiny (inštalácia+deinštalácia), pristavenie 
zdvíhacej plošiny (inštalácia+deinštalácia)

Grafické práce 30 € / hod.

Výroba a grafické práce

CENNÍK KRÁTKODOBÝCH PRENÁJMOV A REKLAMNÝCH PLÔCH
Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Suma je uvedená len za prenájom. Nezahŕňa grafické, produkčné, inštalačné a iné práce. Produkciu je možné zabezpečiť cez reklamnú agentúru Kingmedia s ktorou dlhodobo spolupracujeme alebo Vami vybranú agentúru.

Reklamná agentúra Kingmedia:  +421 940 30 31 32  |  king@kingmedia.sk

Cena za prenájom 500 €/ 2 týždne / obojstranne potlačená plachta

Rozmery plochy: 1ks / 100x400 cm

Visiaci
banner 1

Visiaci
banner 2

1. poschodie



9 Plagát vo výťahu

Rozmer plagátu CLV Počet kusov Cena za výrobu

420x594 mm 1 ks 6 €

Grafické práce 30 € / hod.

Výroba a grafické práce

CENNÍK KRÁTKODOBÝCH PRENÁJMOV A REKLAMNÝCH PLÔCH
Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Suma je uvedená len za prenájom. Nezahŕňa grafické, produkčné, inštalačné a iné práce. Produkciu je možné zabezpečiť cez reklamnú agentúru Kingmedia s ktorou dlhodobo spolupracujeme alebo Vami vybranú agentúru.

Reklamná agentúra Kingmedia:  +421 940 30 31 32  |  king@kingmedia.sk

Cena za prenájom 30 €/ týždeň / clv papier

Rozmery plochy: A2 (420x594 mm)

V1: Parking z 3PP na 1NP
V2: Parking z 3PP na 1NP
V3: z 2PP na 1NP
V4: z 2PP na 1NP

Výťahy
1 a 2

Výťahy
3 a 4

-1. poschodie



10 Polep zrkadiel toalety

CENNÍK KRÁTKODOBÝCH PRENÁJMOV A REKLAMNÝCH PLÔCH
Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Suma je uvedená len za prenájom. Nezahŕňa grafické, produkčné, inštalačné a iné práce. Produkciu je možné zabezpečiť cez reklamnú agentúru Kingmedia s ktorou dlhodobo spolupracujeme alebo Vami vybranú agentúru.

Reklamná agentúra Kingmedia:  +421 940 30 31 32  |  king@kingmedia.sk

Cena za prenájom 300 €/ 1 toalety / mesiac (polep okrajov zrkadiel v podobe čierneho textu + logo)

-1. poschodie

1. poschodie

Toalety

Toalety



11 Eskalátory sklo / lišta

Rozmer skla eskalátora Počet kusov Cena za výrobu

Potlačená plocha cca 100 m2 1 ks 842  €

Grafické práce 30 € / hod.

Výroba a grafické práce

CENNÍK KRÁTKODOBÝCH PRENÁJMOV A REKLAMNÝCH PLÔCH
Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Suma je uvedená len za prenájom. Nezahŕňa grafické, produkčné, inštalačné a iné práce. Produkciu je možné zabezpečiť cez reklamnú agentúru Kingmedia s ktorou dlhodobo spolupracujeme alebo Vami vybranú agentúru.

Reklamná agentúra Kingmedia:  +421 940 30 31 32  |  king@kingmedia.sk

Oba smery (hore a dole)
Hlavný vchod
E1: -1NP na 0NP
E2: 0NP na 1NP

Lidl
E3: -1NP na 0NP
E4: 0NP na 1NP

Cena za prenájom 600 €/
 mesiac za eskalátor, 

              jeden vybraný smer

Eskalátory / sklo (pár)

Polep na samolepiacu obojstrannú fóliu

Eskalátor Eskalátor
hlavný vstup

Cena za prenájom 300 €/
 mesiac za eskalátor 

              jeden vybraný smer

Eskalátory / lišta (pár)

0. poschodie



12 Carousel / otočné dvere

CENNÍK KRÁTKODOBÝCH PRENÁJMOV A REKLAMNÝCH PLÔCH
Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Suma je uvedená len za prenájom. Nezahŕňa grafické, produkčné, inštalačné a iné práce. Produkciu je možné zabezpečiť cez reklamnú agentúru Kingmedia s ktorou dlhodobo spolupracujeme alebo Vami vybranú agentúru.

Reklamná agentúra Kingmedia:  +421 940 30 31 32  |  king@kingmedia.sk

Cena za prenájom 500 €/ 2 týždne / rozmer 152x70cm

Cena za prenájom 500 €/ 2 týždne / rozmer 152x70cm

Krídlo carousela / Hlavný vstup

Krídlo carousela / Bytovky

Polep na samolepiacu obojstrannú fóliu

Rozmer carouselu Počet kusov Cena za výrobu

152x70cm 1 ks 35,70 € / ks

Grafické práce 30 € / hod.

Výroba a grafické práce

Carousel
od bytoviek

Carousel
hlavný vstup

-1. poschodie

0. poschodie



13 Posuvné dvere parking

Rozmer polepu dverí Počet kusov Cena za výrobu

148,5x70 cm 1 ks 35,70 € / ks

187x70 cm 1 ks 43,70 € / ks

Grafické práce 30 € / hod.

Výroba a grafické práce

CENNÍK KRÁTKODOBÝCH PRENÁJMOV A REKLAMNÝCH PLÔCH
Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Suma je uvedená len za prenájom. Nezahŕňa grafické, produkčné, inštalačné a iné práce. Produkciu je možné zabezpečiť cez reklamnú agentúru Kingmedia s ktorou dlhodobo spolupracujeme alebo Vami vybranú agentúru.

Reklamná agentúra Kingmedia:  +421 940 30 31 32  |  king@kingmedia.sk

Cena za prenájom 350 €/ 2 týždne / 1 krídlo dverí

Rozmery dverí:
2PP Alzabox: 148,5x70cm
3PP: 148,5x70cm
2PP Lidl: 187x70cm

Obojstranný polep samolepiacou perforovanou fóliou



14 Presklenná plocha

CENNÍK KRÁTKODOBÝCH PRENÁJMOV A REKLAMNÝCH PLÔCH
Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Suma je uvedená len za prenájom. Nezahŕňa grafické, produkčné, inštalačné a iné práce. Produkciu je možné zabezpečiť cez reklamnú agentúru Kingmedia s ktorou dlhodobo spolupracujeme alebo Vami vybranú agentúru.

Reklamná agentúra Kingmedia:  +421 940 30 31 32  |  king@kingmedia.sk

Rozmer polepu dverí Počet kusov Cena za výrobu

2650x700 mm 1 ks 30 €

Grafické práce 30 € / hod.

Výroba a grafické práce
Cena za prenájom 300 € / 2 týždne / rozmer 265x70 cm

Obojstranný polep samolepiacou 
perforovanou fóliou.

Presklenné 
dvere

-1. poschodie



15 Prenájom 1 LED obrazovky
1 mesiac

CENNÍK KRÁTKODOBÝCH PRENÁJMOV A REKLAMNÝCH PLÔCH
Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Suma je uvedená len za prenájom. Nezahŕňa grafické, produkčné, inštalačné a iné práce. Produkciu je možné zabezpečiť cez reklamnú agentúru Kingmedia s ktorou dlhodobo spolupracujeme alebo Vami vybranú agentúru.

Reklamná agentúra Kingmedia:  +421 940 30 31 32  |  king@kingmedia.sk

Dĺžka spotu Frekvencia 
za hodinu Cena

10 sekúnd 8 250 €

15 sekúnd 8 300 €

20 sekúnd 8 350 €

30 sekúnd 8 400 €

LED obrazovka exteriér
rozlíšenie 1248x320px a 640x320px
formát statickej reklamy JPG
videospot formát AVI, MP4

LED obrazovka interiér
rozlíšenie 1536x576px
formát statickej reklamy JPG
videospot formát AVI, MP4

LED obrazovka

LED obrazovka

-1. poschodie

1. poschodie



16 Prenájom 1 LED obrazovky
6 mesiacov, zľava 30%

CENNÍK KRÁTKODOBÝCH PRENÁJMOV A REKLAMNÝCH PLÔCH
Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Suma je uvedená len za prenájom. Nezahŕňa grafické, produkčné, inštalačné a iné práce. Produkciu je možné zabezpečiť cez reklamnú agentúru Kingmedia s ktorou dlhodobo spolupracujeme alebo Vami vybranú agentúru.

Reklamná agentúra Kingmedia:  +421 940 30 31 32  |  king@kingmedia.sk

Dĺžka spotu Frekvencia 
za hodinu

Cena za 1 mesiac /
1 obrazovka

10 sekúnd 8 175 €

15 sekúnd 8 210 €

20 sekúnd 8 245 €

30 sekúnd 8 280 €

LED obrazovka exteriér
rozlíšenie 1248x320px a 640x320px
formát statickej reklamy JPG
videospot formát AVI, MP4

LED obrazovka interiér
rozlíšenie 1536x576px
formát statickej reklamy JPG
videospot formát AVI, MP4

LED obrazovka

LED obrazovka

-1. poschodie

1. poschodie



17 Kontakt

KONTAKT

Novum Prešov
Námestie Legionárov 15267/1, Prešov 080 01

Petra Krchová
Marketing Manažér

E-mail: petra.krchova@cushwake.com
Tel. č.: +421 917 340 245

     facebook.com/NOVUMPresov/
  
     instagram.com/novumpresov/




