NÁSTĚNNÁ MAPA
Nabídka prezentace vaší firmy či služeb cestovního ruchu v regionu Kladské pomezí

PROVOZUJETE UBYTOVÁNÍ NEBO SLUŽBY
V CESTOVNÍM RUCHU A CHCETE CÍLENĚ OSLOVIT VAŠE POTENCIÁLNÍ ZÁKAZNÍKY?
Využijte naši nabídku:

Nástěnné mapy regionu Kladské pomezí z odolného

Inzertní plocha

Cena zahrnuje:
•
aktualizované mapové podklady a grafické zpracování
včetně fotografií
•
překlady do jednoho jazyka (AJ, NJ nebo PJ)
dle Vašeho požadavku
•
umístění odkazu na Vaši firmu včetně zápichu do mapy

Cena zahrnuje:
•
exkluzivní místo - na jedné mapě plocha pouze pro 3 inzerenty
•
překlad do cizojazyčné verze
•
grafický návrh, spolupráci při výběru fotografií a tvorbu textu
•
cena za inzerci o rozměru 415x140mm (šedivá plocha)
•
mapa s umístěním na 4 turisticky zajímavých místech

Zajistíme výrobu a dodání mapy:
1.500,- Kč cena pro členy Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí
2.500,- Kč cena pro nečleny

Zajistíme výrobu a dodání inzerátu:
6.500,- Kč cena pro členy Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí
8.500,- Kč cena pro nečleny

Naši první spokojení zákazníci:
Hotel Tommy, ATC Rozkoš, Areál Pauli, Stellplatz, Město Náchod.

Naši první spokojení zákazníci:
Obec Adršpach, Farma Wenet, Podzemní město Osówka,
Hotel U Beránka.

materiálu pro venkovní a vnitřní použití

na nástěnných mapách regionu Kladské pomezí
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ZAMEK PAŃSTWOWY NÁCHOD

Smiřických 1282
547 01 Náchod
+420 491 426 201
nachod@npu.cz

www.zamek-nachod.cz

W zamku jest przygotowanych 5 okręgów
do zwiedzania, kaplica Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny, ogród Piccolominski.
W byłych rowach zamkowych żyją
niedźwiedzie Ludwik i Dasza.

Státní zámek Náchod

Technické parametry:
Velikost mapy: 1250 x 800 mm
(materiál odolný povětrnostním vlivům – AL sendvič, lamino)
Mapa bude umístěna v ubytovacích zařízeních nebo na turisticky zajímavých
místech, tomu je přizpůsoben výběr inzerentů.
Ceny jsou konečné. Nejsme plátci DPH.
Mapu jsme schopni zajistit také v jiných rozměrech.
Termíny dodání jsou závislé na rychlosti zaplnění inzertní plochy.

Ukázka reálného inzerátu.
Velikost 45% původní velikosti oproti originální mapě 415x140mm.

Kontaktní informace:

Sociální sítě

BRANKA, o.p.s.
Němcové 2020, CZ - 547 01 Náchod
Tel.: +420 491 405 185
e-mail: info@kladskepomezi.cz

www.facebook.com/kladskepomezi
www.instagram.com/kladskepomezi

www.kladskepomezi.cz
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V zámku je k vidění 5 prohlídkových
okruhů, kaple Nanebevzetí Panny Marie,
Piccolominská zahrada. V bývalém hradním
příkopu žijí medvědi Ludvík a Dáša.

