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Jsme reklamní a mediální agentura s týmem specialistů na
propagaci a marketingové kampaně. Poskytujeme komplexní
marketingový servis ve venkovních reklamních plochách, v
tiskových službách, rádiové, televizní i tištěné reklamě. Rovněž
zajišťujeme všechny služby online marketingu. Propojujeme
online reklamu s venkovními reklamními plochami a vytváříme

Pokrýváme
celou
Ostravu

marketingové kampaně.
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Venkovní reklamní plochy

OVA BANNER

TOWER

Ova banner

Tower

venkovní reklamní plocha formátu A0

nepřehlédnutelná venkovní i vnitřní reklamní plocha

rozměr 80 x 120 cm

rozměr 240 x 480 cm

jednostranná i oboustranná varianta banneru

nabízí jedinečný způsob prezentace

3D ova banner s vyřezávaným písmem

vhodná i na dlouhodobé kampaně

více než 2 200 ploch po celé Ostravě

možno umístit jiný reklamní motiv na každou ze čtyř
stran kostky

pokrýváme nejfrekventovanější dopravní tepnách –
Rudná, Místecká, Mariánskohorská, Opavská a další

umístění kdekoliv na frekventovaná místa po Ostravě
i v Dolní oblasti Vítkovic

MINITOWER

Minitower
Čtyři reklamní plochy v rozměru 1 x 2 m
Možnost modulování s viditelností až 250 m
Systém krytého vázání zajišťuje celistvý vzhled
vhodná pro krátkodobé i na dlouhodobé kampaně
umístění jak v exteriéru, tak v interiéru
2D nástavby a 3D aplikace
umístění kdekoliv na frekventovaná místa po Ostravě
i v Dolní oblasti Vítkovic

ÁČKO

Áčko
jednostranná nebo oboustranná varianta áčka
rozměr 300 x 140 cm
jednoduchá instalace i deinstalace
možnost umístit na frekventovaných plochách,
v blízkosti zastávek MHD

HORIZONT

Horizont
velmi účinná a levná reklamní plocha nebo navigace
rozměr 60 x 85 cm nebo 42 x 92 cm
na nejfrekventovanějších místech u obchodních
center v Ostravě
umístění v úrovni očí - nepřehlédnutelné médium
jednostranná i oboustranná varianta

REKLAMNÍ PLACHTA

Reklamní plachta
umístění na štítech budov
široká nabídka reklamních plachet na celém
území Ostravy
možnost osvětlení
možnost 2D nebo 3D nástaveb

REKLAMNÍ LAVIČKY

Reklamní lavičky
reklamní nosiče využívající opěradla jako reklamní
plochy o rozměru ve formátu 164 x 59 cm (cca 1m2)
opatřeny klipovým rámem s PVC fólií - jednoduchá
výměna plakátu (bez lepení) - ochrana grafiky před
povětrnostními vlivy a vandaly

cca 1m2

umístěny na místech s vysokým pohybem obyvatel,
zastávky MHD, pěší zóny, obchodní centra…

TISKOVÁ VÝROBA

Tisková výroba
poskytujeme komplexní služby v maloplošném i
velkoplošném tisku
tiskneme a potiskujeme tyto druhy materiálů: plachty,
bannery, samolepky, deskové materiály, letáky, plakáty,
brožury, katalogy, vizitky
výroba 3D nápisů (nesvětelné z polystyrenů, světelné LED)
výroba reklamních zařízení (tabule, cedule, světelné boxy)
totemy, stožáry
billboardová reklama (výlepy plakátů, samolepek)
montážní práce (instalace a deinstalace)

Další služby
Reklama v MHD

Velké slevy na tituly
z nakladatelství Economia
(Hospodářské noviny, Respekt, Ekonom,
Marketing & Media, ihned.cz, aktualne.cz,…)

Poradenství
v rámci reklamy
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Online marketing
(digitální marketing)

Magazín
vydáváme vlastní tištěný i online Magazín LEČO –
www.leco-ostrava.cz
distribuovaný zdarma v nákladu 25 000 výtisků
distribuce distribučními pytli je na více než 200 místech
po celé Ostravě
distribuce rovněž na mnoha místech v Ostravě z
distribučních stojanů (restaurace, ordinace lékařů,
hudební kluby, veřejné prostory apod.)
možnost klasické inzerce (1/1 A4, Junior Page, 1/2 A4,
1/3 A4, 1/4 A4, 1/6 A4
možnost tvorby PR článku - vytvoříme zajímavý článek
pro propagaci vaší firmy a nenásilně tak oslovíme
obrovskou skupinu osob

www.leco-ostrava.cz

Graﬁcký design
máme špičkový tým grafiků, specialistů na venkovní
reklamu i vizuální prezentaci kampaní
návrhy logotypů, logomanuálů
grafické návrhy one-page prezentací
webdesign
návrhy firemní identity (corporate identity)

Tvorba webových
stránek
návrhy a tvorba webových stránek, kodování, programování, grafické zpracování webu
jednoduché one page weby pro propagaci produktu
webové stránky s aplikacemi pro správu dat, databázemi, redakčními systémy apod.
tvorba mobilních aplikací k vašemu webu, k propagaci
akce nebo místa (iOS, Android)

Kompletní
řešení na míru

+ COPY

Analytika webu
a strategie kampaní
analyzujeme vaše webové stránky a zjistíme informace
o chování vašich zákazníků
na základě výsledků webové analytiky jsme schopni:
navrhnout novou online strategii
vyhodnotit výsledky internetové reklamy
navrhnout novou strukturu webových stránek

Display reklama,
mobilní marketing
a remarketing
návrhy vhodných online inzertních ploch, včetně těch,
které nabízí Google
možnost nastavit různé reklamní cíle -> zvýšení prodeje,
budování značky, zvětšení povědomí o službě, nebo
produktu
realizace remarketingu, tedy oslovení klientů kteří web
už navštívili, a možností jak je na vaše stránky znovu
navést

SEO, copywriting
zhodnotíme a upravíme webové stránky z pohledu
SEO pro vyhledávače (Google, Seznam,…) optimalizace webových stránek s již použitými texty
tvorba nového obsahu webu s vhodnými klíčovými
slovy
pokud nemáte vlastní zdroj kvalitních textů, vytvoříme pro vás poutavé reklamní a marketingové texty
komplexní textové služby včetně tvorby business
korespondence, tvorby článků a odborných textů

Správa sociálních sítí
spravujeme firemní profily a tvoříme obsah pro
sociální sítě
na Facebooku nastavíme reklamní kampaně
poradíme s dalšími sociálními sítěmi jako
je Instagram, Twitter, Linked In, YouTube

PPC reklama

Emailing

PPC reklama je placená forma reklamy s možností
přesného cílení na dané cílové skupiny

jedna z nejúčinnějších metod online marketingu

poradíme s nastavením PPC reklamy v nástrojích
AdWords od Googlu i Sklik od Seznamu
nastavíme PPC kampaně pro různé cíle – nákup,
odeslání formuláře nebo přihlášení k odběru
newsletteru

nastavíme, abyste svým klientům posílali to, co chtějí
– obchodní zprávy a ne to co nechtějí – spamy
dovedeme zhodnotit vaše dosavadní využití emailingu,
tak i nově navrhnout strategii a kampaň zrealizovat

Mediální zastoupení a další služby
tvorba pozitivního mediálního obrazu společnosti
- komplexní služby PR

návrhy a vypracování
tiskových zpráv, článků
(PR článků)

příprava a realizace
tiskových konferencí,
TV reportáží

tvorba firemních novin,
newsletterů a bulletinů

příprava firemních mítinků,
sportovních či společenských
akcí

návrhy komunikační
strategie

návrh a realizace prezentačních materiálů potřebných k propagaci projektů

zajištění mediální i webové
prezentace, mediální
trénink

Naše reference

+ mnoho dalších spokojených klientů
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