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            Sitour 

Na hory k Vaší cílové skupině
bezstarostné prostředí

vysoká účinnost

  

Sitour Worldwide
• založen v rakouském Innsbrucku roku 1964
• hlavní dodavatel informačních technologií do ski areálů
• dceřinné společnosti v 10 státech světa na 3 kontinentech
• vlastní rozsáhlou mezinárodní síť reklamních ploch
• realizuje kampaně v ČR, Evropě, USA a v Kanadě
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bezstarostné prostředí

  

Sitour Česká republika
• od roku 1991 působí v České republice
• hlavní dodavatel informačních technologií v ČR
• specialista v oblastech IT a reklamních systémů
• vlastní rozsáhlou síť v českých lyžařských areálech
• realizace rozsáhlých reklamních kampaní v ČR a v Evropě

Obsah

4 - 5 Digital Signage

6 - 7 informační reklamní média
 Nástupní hodinový rám
 Panoramatické pásy 250 cm a 375 cm
 Minipanorama

8 - 9 klasická reklamní média
 Reklamní boardy 2B a 4B
 Megaboard, Euroformáty

10 - 11 speciální reklamní média
 Sedačky, Stojany na lyže, Skidata

12 - 13 elektronická reklamní média 
 LED stěna,  web www.holidayinfo.cz
 Sponzoring Panorama, iPhone reklama

14 - 15 průzkum trhu 



            Sitour 

moderní design

Digital Signage

vysoká účinnost
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Digital Signage
rozlišení 2720 x 768 bodů

NOVIN
KA
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Digital Signage
• nové velkoplošné obrazovky na nástupech lanový drah
• exkluzivní reklama formou spotů, animací, obrázků
• umístění na frekventovaných místech
• instalováno již 24 systémů
• minimálně 8.000 odprezentovaných spotů za zimní sezonu
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informační reklamní média

vysoká návštěvnost
frekventovaná místa

  

Provoznidobaod

Vitamevasvestr

ediskuspindleru

8:46
-3°C

Skiareál Špindlerův mlýn, a.s.

Hromovka 
Jezdící pás

Förderband
Moving belt

Večerní lyžování
Nachtschilaufen
Night skiing

8.30

16.00

19-21.00
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Nástupní hodinový rám - 100 x 50 cm

reklamní
plocha

Hodinový rám Panoramatický pás 250
Panoramatický pás 500 

Panoramatické pásy 250
250 x 40 cm
Panoramatické pásy 500
500 x 40 cm

reklamní plocha

reklamní plocha
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Panoramatický pás 375 Minipanorama

Špindlerův Mlýn
Minipanorama
100 x 50 cm

Panoramatické pásy 375
375 x 40 cm

reklamní
plocha

reklamní plocha

reklamní plocha



            Sitour 

moderní design

klasická reklamní média

vysoká účinnost
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Reklamní board 2B Reklamní board 4B

Reklamní board 2B
84 x 119 cm 

reklamní
plocha

Reklamní board 4B
168 x 119 cm

reklamní
plocha
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moderní design

klasická reklamní médiaklasická reklamní média
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Megaboard Euroformát

Euroformát
510 x 240 cm

reklamní
plocha

reklamní
plocha

Megaboard - 230 x 180 cm 
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bezstarostné prostředí

speciální reklamní média

známé 
prostředí
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Reklamní boardy na zadních stranách sedaček LD

25

2 sedačky - 80 x 30 cm
3 sedačky - 132 x 26 cm
4 sedačky - 177 x 33 cm, 
  197 x 33 cm

reklamní
plocha
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Stojany na lyže Odbavovací systémy Skidata

Reklamní boardy 
na stojanech na lyže
100 x 50 cm

Skidata
46 x 61 cm

reklamní
plocha

reklamní
plocha
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vysoká kvalita

elektronická reklamní média

vysoká sledovanost
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Reklama na LED obrazovce www.holidayinfo.cz

 
reklamní prezentace na systému holidayinfo.cz
5.000.000 jednotlivých návštěvníků v zimní sezoně
45.000.000 otevřených stránek v zimní sezoně

L E D
Obrazovka

 LED obrazovka
prezentace na nejmodernější LED technologii
vysoký potenciální zásah  
viditelnost - přes 200 metrů
každodenní prezentace v průběhu celé zimní sezony ( prosinec až duben)
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Reklamní sponzoring vysílání Panorama ČT iSki Czech

 
sponzoring televizního vysílání
Česká televize 2. program, po-pá od 8:30 - 9:10
Česká televize 2. program, so-ne od 7:50 - 8:30
sledovanost v zimní sezoně: 8.000.000 diváků
sledovanost v letní sezoně: 6.000.000 diváků

iSki Czech
mobilní reklamní formáty
hlavní reklamní prezentace
partneři aplikace
iSki Mobile Data system
iSki Content
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Vybavení si reklamních značek

Lidé si například vybavují

Nissan  37  72

Almdudler  33  73

Připomínané: reklama ukazuje účinnost

Na následujících místech je reklama nápadná

Reklama na velkých panoramatických 
orientačních tabulích ve skiareálu

 60

Reklamní plakát na stěnách u vleků v nástupní 
zóně

 53

Velkoplošné reklamní plakáty na vnější straně 
vlekových stanic

 46

Reklama na nástupních hodinových rámech  43

Reklamní spoty na velké videostěně  49

Reklama na kabinové lanovce  61

Reklama na sloupcích od vleků  59

Vysoké znovurozpoznání na základě fotografie

Na následujících místech je reklama...

Reklama na velkých panoramatických 
orientačních tabulích ve skiareálu

 70  24  3  3

Reklamní plakát na stěnách u vleků v nástupní 
zóně

 56  35  4  5

Velkoplošné reklamní plakáty na vnější straně 
vlekových stanic

 55  37  5  4

Reklama na nástupních hodinových rámech  52  39  5  4

Reklamní spoty na velké videostěně  60  27  5  1

Reklama na kabinové lanovce  76  20  1  3

Reklama na sloupcích od vleků  71  24  3  3

Spontánní
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Reklamní plochy líbící se na základě 
fotografií

Reklama na velkých panoramatických 
orientačních tabulích ve skiareálu

 72  20  5  7

Reklamní plakát na stěnách u vleků v nástupní 
zóně

 52  29  8  10

Velkoplošné reklamní plakáty na vnější straně 
vlekových stanic

 60  21  10  9

Reklama na nástupních hodinových rámech  52  27  12  9

Reklamní spoty na velké videostěně  72  14  6  3

Reklama na kabinové lanovce  77  14  6  3

Reklama na sloupcích od vleků  64  28  5  3

Vlastnosti reklamních nosičů

Následující vlastnosti se vztahují k příslušným 
reklamním nosičům

Reklama na velkých panoramatických 
orientačních tabulích ve skiareálu

 36  35  17  57

Reklama na značeních sjezdových tratí (kulatý 
terč)

 22  16  14  33

Reklamní plakát na stěnách u vleků v nástupní 
zóně

 20  22  14  9

Velkoplošné reklamní plakáty na vnější straně 
vlekových stanic

 11  24  18  7

Reklama na nástupních hodinových rámech  9  11  12  5

Reklamní spoty na velké videostěně  13  37  39  6

Reklama na kabinové lanovce  9  37  28  4

Reklama ve snowparcích/boardparcích  6  57  61  8

Reklama na sloupcích od vleků  4  26  6  4



  

Sitour Česká republika s.r.o.
U Cikánky 158
CZ-155 00  Praha 5
tel.: +420 257 219 900-2, fax: +420 257 219 903
email: info@sitour.cz
www.sitour.cz

sitour Marketing GmbH 
Bundesstraße 2b
A-6063 Innsbruck-Rum
tel.: +43 512 24805-0, Fax: +43 512 265151
email: office@sitour.at
www.sitour.at

feratel media technologies AG
Maria-Theresien-Straße 8 
A-6020 Innsbruck 
tel.: +43 512 7280-0, Fax: +43 512 7280-80 
email: info@feratel.at
www.feratel.at

Důvody proč realizovat reklamní prezentaci na horách

> zasažení cílové skupiny

> vysoká návštěvnost horských středisek

> umístění reklamních ploch na frekventovaných místech

> vysoká kvalita reklamních médií

> moderní design reklamních médií

> vnímání reklamy v bezstarostném a známém prostředí

> množství času pro vnímání podstaty reklamy

> vysoká sledovanost a poznatelnost reklamních médií

> účinnost potvrzená průzkumnými agenturami


