


Rádi bychom Vám představili naši společnost a nabídli případnou spolu-
práci. Jsme incomingová cestovní kancelář, která pořádá jednodenní 
výlety pro turisty po Praze a České republice www.praguebus.tours. Naše 
brožury distribuujeme do více než  500 oficiálních pražských hotelů, praž-
ských informačních centrer, soukromých apartmánů aj. Brožury jsou také 
umístěny v našich výletních autobusech. V roce 2019 jsme převezli více jak 
20 000 klientů z celého světa.

 

Nabídka spolupráce:

Reklama v naší brožuře nebo vložení slevového kupónu, který Vám za-

jistí větší návštěvnost Vaší provozovny,   zvýší zájem o Vaše nabízené 

produkty.

Reklamní plocha na zadní straně autobusu.

Reklama nebo prodej Vašich služeb či produktů na našich webových 

stránkách.

Úvod



Charakteristika brožur:

Distribuce:

výrazná barva, kvalitní tisk
náklad 100 000 ks za rok
přehled výletů od Prague Bus Tours
6 jazyčné vydání

500 hotelů v Praze
oficiální místa Pražské Informační Služby a jiná pražská infocentra
výletní autobusy  Prague Bus Tours

Brožura s výlety po Praze 
a mimo Prahu
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Thanks to its gergeous church, Kutná Hora is a perfect place to visit from 
Prague. Visit this beautiful conservation area listed in the UNESCO World 
Cultural Heritage List and its unigue Ossuary.
Kuttenberg ist für den einmaligen gotischen Dom bekannt und dank seiner 
Nähe zu Prag ein beliebtes Ausflugsziel. Besuchen Sie die malerische 
Altstandt, die als Weltkulturerbestätte von der UNESCO geschützt ist, sowie 
das berühmte Beinhaus.
Grâce à sa magnifique cathédrale, Kutná Hora est une excellente destination 
pour faire une excursion en dehors de Prague. Nous vous invitons à visiter 
cette ville inscrite sur la liste du patrimoine mondial de I‘UNESCO ainsi que 
l‘ossuaire de Kostnice.
Kutná Hora es, gracias a su bellísimo templo, un lugar excelente para visitar 
desde Praga. Visite esta bellísima reserva municipal monumental, inscrita en 
la lista del patrimonio mundial cultural de la UNESCO y el Osario excepcional.

Grazie alla sua bellissima cattedrale, Kutná Hora è una meta meravigliosa per 
una gita fouri Praga. Visitate questo bellisismo complesso monumentale, 
inserito nella Lista del Patrimonio dell‘Umanità dell‘UNESCO, e l‘eccezionale 
Ossario.
Кутна-Гора благодаря своему прекрасному храму - замечательное 
место для поездки из Праги. Посетите этот красивейший 
архитектурный заповедник, внесенный в список обектов всемирмого 
наследия ЮНЕСКО, а также уникальное Костехранилище.

FOR MORE INFORMATION CALL +420 774 825 888
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Technické specifikace brožury:

1. Inzerce v brožuře 

formát 100 x 260 mm
obálka 135 g/m² křída mat
vnitřní strany 80 g křída lesk

Možnosti inzerce

1/1 na spad
100 x 260 mm
(+ 5 mm na spad)
Cena: 1 ks / 1 Kč bez DPH

1/2 na spad
100 x 130 mm
(+ 5 mm na spad)
Cena: 1 ks / 0,50 Kč bez DPH

1/5 na spad
100 x 50 mm
(+ 5 mm na spad)
Cena: 1 ks / 0,33 Kč bez DPH



moderní vozový park (vozy do 3 let stáří)
jednotný vzhled všech vozů
kapacita 19 + 2 / 29 + 2 / 49 + 2 
ideální nástroj pro distribuci magazínů, voucherů a sampling výrobků
Cena: 1 ks / 1 Kč bez DPH

2. Distribuce vlastních materiálů v minibusech 
    Prague Bus Tours:

Možnosti reklamy



Ceníková cena:

3. Možnost reklamy na našich autobusech

Při pronájmu reklamní plochy na jeden měsíc 10 000,-
Při pronájmu reklamní plochy  na 3 měsíce s platbou předem, cena 
25 000,-
Při pronájmu reklamní plochy na déle než 3 měsíce, cena k jednání.
Cena je jednotná pro  všechny druhy autobusů

5.000,- Kč INSTALACE + VÝROBA
(Ceny jsou bez DPH)

Při pronájmu některé z našich reklamních ploch, možnost 
zalistovat Vaše služby/produkty na web praguebus.tours

Ilustrační fotografie

Možnosti reklamy



Struktura klientů

Cílová skupina utratí 
v průměru 2 769 Kč/os./den

Národnost

Německo
Čína
Itálie
Velká Británie
Francie
Rusko

Struktura výdajů

Doprava Ubytování Stravování

Nákupy Zájezdy Ostatní

Délka pobytu

Méně než 4 dny Více než 4 dny Tranzit



Kontakty

Anna Ženžeruchová 
Sales Manager

M: +420 773 761 296 
E: anna.zenzeruchova@praguebus.tours 

www.praguebus.tours


