
BR  Brno město



Každý měsíc na jiném místě
Kromě klasického vylepení nabízí naše nové billboardové plochy možnost navěšení billboadrového ba-
nneru, díky němuž můžete být dle vlastního uvážení vidět každý měsíc na jiném místě. Banner Vám na-
vrhneme a vyrobíme, v období mimo sezonu Vašeho podnikání je možné banner sundat a uskladnit až do 
doby, než se rozhodnete svou prezentaci opět obnovit.

Nabídka ploch
REISSIGOVA (Brno-Královo Pole) BR010-11

JÍLKOVA  (Brno-Židenice)   BR012-13

REISSIGOVA (Brno-Královo Pole)   BR014-15

KŘÍDLOVICKÁ  (Brno-střed)   BR016-17

PROVAZNÍKOVA (Brno-střed)   BR019-20

ZVONAŘKA (Brno-střed)   BR021

ZVONAŘKA (Brno-střed)   BR023

HYBEŠOVA (Brno-střed)   BR024

HYBEŠOVA  (Brno-střed)   BR025

KŘÍDLOVICKÁ (Brno-střed)   BR027

KOLEJNÍ (Brno-Královo Pole)   BR028-31

KŘÍDLOVICKÁ  (Brno-střed)   BR032-37

OBVODOVÁ (Brno-Bystrc)   BR040

PALACKÉHO TŘÍDA (Brno-Královo pole)   BR041

PALACKÉHO TŘÍDA (Brno-Královo pole)   BR042-44

OLOMOUCKÁ (Brno-Černovice)   BR049

MILADY HORÁKOVÉ (Brno-Černá Pole)   BR050-51

OKRUŽNÍ (Brno-Lesná)   BR052

SOKOLOVA (Brno-Horní Heršpice)   BR053

SOKOLOVA (Brno-Horní Heršpice)   BR054

VÍDEŇSKÁ (Brno-Štýřice)   BR056

BÍTEŠSKÁ (Brno-Nový Lískovec)   BR057

JIHLAVSKÁ (Brno-Nový Lískovec)   BR062

JIHLAVSKÁ (Brno-Nový Lískovec)   BR063 

ZVONAŘKA (Brno-střed)  BR064

ZVONAŘKA (Brno-střed)  BR065

ŽIVNÉHO (Brno-Žebětín)  BR066

KŘENOVÁ (Brno-střed)   BR067



PŘÍZŘENICE (Brno-jih)   BR071

CHRLICE (Brno-Chrlice/Náměstí)   BR076

ROKYTOVA (Brno-Židenice)   BR079

ZVONAŘKA (Brno-střed)  BR080

ZVONAŘKA (Brno-střed)   BR081

EČEROVA (Brno-Bystrc)   BR082

VRANOVSKÁ (Brno-Husovice)   BR085

VRANOVSKÁ (Brno-Husovice)   BR086

SEIFERTOVA (Brno-Lesná)   BR090

SEIFERTOVA (Brno-Lesná)   BR091

HOLZOVA (Brno-Slatina)   BR092

HOLZOVA (Brno-Slatina)  BR093

DAVÍDKOVA (Brno-Chrlice) BR094

DAVÍDKOVA (Brno-Chrlice) BR095

NOVOLÍŠEŇSKÁ (Brno-Líšeň)  BR096

NOVOLÍŠEŇSKÁ (Brno-Líšeň)  BR097

TÁBORSKÁ (Brno-Zábrdovice)  BR098

ŽIVOTSKÉHO (Brno-Zábrdovice)  BR099

A DALŠÍ PLOCHY STÁLE PŘIBÝVAJÍ!



BR010 - REISSIGOVA / Brno-Královo Pole

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• hlavní silnice, centrum města

• viditelnost pěší, MHD, IDS, auta

• exkluzivní umístění přímo

 na ulici Reissigova - směr Nákupní  

 centrum Královo Pole

Tato plocha je standardně užívána 

pro bannery - výlep bude lepen 

na banner.

Plocha je umístěna na ulici Reissgova v 

Králově Poli. V blízkosti jsou obchodní 

centra, hotely a sportoviště. Ulice pro-

pojuje dvě hlavní tepny Štefánikovou a 

Sportovní.

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

typ A

Umístění BB plochy 



BR011 - REISSIGOVA / Brno-Královo Pole

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• hlavní silnice, centrum města

• viditelnost pěší, MHD, IDS, auta

• exkluzivní umístění přímo

 na ulici Reissigova - směr Nákupní  

 centrum Královo Pole

Tato plocha je standardně užívána 

pro bannery - výlep bude lepen 

na banner.

Plocha je umístěna na ulici Reissgova v 

Králově Poli. V blízkosti jsou obchodní 

centra, hotely a sportoviště. Ulice pro-

pojuje dvě hlavní tepny Štefánikovou a 

Sportovní.

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

typ A

Umístění BB plochy 



BR012 - JÍLKOVÁ / Brno-Židenice

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• hlavní silnice, centrum města

• viditelnost pěší, MHD, IDS, auta

• exkluzivní umístění přímo

 na ulici Jílkova - směr Židenice

Tato plocha je standardně užívána 

pro bannery - výlep bude lepen 

na banner.

Plocha je umístěna na domě na ulici 

Jílková vedle ulice Gajdošova.

Viditelná je pro všechny projíždějící

vozidla. Ulice je velmi frekventovaná.

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

typ A

Umístění BB plochy 



BR013 - JÍLKOVA / Brno-Židenice

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• hlavní silnice, centrum města

• viditelnost pěší, MHD, IDS, auta

• exkluzivní umístění přímo

 na ulici Jílkova - směr Židenice

• k dispozici celý štít v rozměrech

 A=279cm

 B=577cm

 C=250cm

 D=957cm

Tato plocha je standardně užívána 

pro bannery - výlep bude lepen 

na banner.

Plocha je umístěna na domě na ulici 

Jílková vedle ulice Gajdošova.

Viditelná je pro všechny projíždějící

vozidla. Ulice je velmi frekventovaná.

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

typ A

Umístění BB plochy 
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BR014 - REISSIGOVA / Brno-Královo Pole

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• hlavní silnice, centrum města

• viditelnost pěší, MHD, IDS, auta

• exkluzivní umístění přímo

 na ulici Reissigova - směr Nákupní  

 centrum Královo Pole

Tato plocha je standardně užívána 

pro bannery - výlep bude lepen 

na banner.

Plocha je umístěna na ulici Reissgova v 

Králově Poli. V blízkosti jsou obchodní 

centra, hotely a sportoviště. Ulice pro-

pojuje dvě hlavní tepny Štefánikovou a 

Sportovní.

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

typ A

Umístění BB plochy 



BR015 - REISSIGOVA / Brno-Královo Pole

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• hlavní silnice, centrum města

• viditelnost pěší, MHD, IDS, auta

• exkluzivní umístění přímo

 na ulici Reissigova - směr Nákupní  

 centrum Královo Pole

Tato plocha je standardně užívána 

pro bannery - výlep bude lepen 

na banner.

Plocha je umístěna na ulici Reissgova v 

Králově Poli. V blízkosti jsou obchodní 

centra, hotely a sportoviště. Ulice pro-

pojuje dvě hlavní tepny Štefánikovou a 

Sportovní.

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

typ A

Umístění BB plochy 



BR016 - KŘÍDLOVICKÁ / Brno-střed

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• hlavní silnice, centrum města

• viditelnost pěší, MHD, IDS,

 mezinárodní linky, auta

• exkluzivní umístění přímo

 na nejrušnější křižovatce

 Heršpická / Křídlovická

Tato plocha je standardně užívána 

pro bannery - výlep bude lepen 

na banner.

Plocha je umístěna na hlavním

brněnském okruhu na křižovatce 

Heršpická / Opuštěná / Poříčí.

Viditelná je pro všechny projíždějící

vozidla. Ulice je velmi frekventovaná.

Plochy jsou vidět i blízkého business

parku Spielberg office centre.

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Kam se billboard dívá?

typ A

Umístění BB plochy 



BR017 - KŘÍDLOVICKÁ / Brno-střed

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• hlavní silnice, centrum města

• viditelnost pěší, MHD, IDS,

 mezinárodní linky, auta

• exkluzivní umístění přímo

 na nejrušnější křižovatce

 Heršpická / Křídlovická

Tato plocha je standardně užívána 

pro bannery - výlep bude lepen 

na banner.

Plocha je umístěna na hlavním

brněnském okruhu na křižovatce 

Heršpická / Opuštěná / Poříčí.

Viditelná je pro všechny projíždějící

vozidla. Ulice je velmi frekventovaná.

Plochy jsou vidět i blízkého business

parku Spielberg office centre.

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Kam se billboard dívá?

typ A

Umístění BB plochy 



BR018 - DORNYCH / Brno-Komárov

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• NADSTANDARDNÍ plocha

 10,7 x 4,8 metrů

• umístění ul. Dornych,

 příjezd do centra

• exkluzivní umístění přímo

 na štítu domu, velmi dobrá viditel  

 nost

• pěší, tramavaje i auta

Plocha je umístěna na domě na ul.

Dornych viditelná ve směru do centra.

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Kam se plocha dívá?

typ A

Umístění plochy 



BR019 - PROVAZNÍKOVA / Brno-střed

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• exkluzivní umístění přímo

 na domě u křižovatky ulic

 Provazníkova a Merhautová

• atypická plocha 5x21 m

Plocha je umístěna na panelovém domě

na ulici Provazníkova. Plocha je viditelná

zejména pro přijíždějící z ulice

Merhautova ze směru z centra. 

Plocha je dobře viditelná pro pěší,

auta i MHD projíždějící křižovatkou.

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Kam se plocha dívá?

typ B

Umístění plochy 



BR020 - PROVAZNÍKOVA / Brno-střed

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• exkluzivní umístění přímo

 na domě u křižovatky ulic

 Provazníkova a Merhautová

• atypická plocha 5x21 m

Plocha je umístěna na panelovém domě

na ulici Provazníkova. Plocha je viditelná

zejména pro přijíždějící z ulice

Merhautova ze směru z centra. 

Plocha je dobře viditelná pro pěší,

auta i MHD projíždějící křižovatkou.

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Kam se plocha dívá?

typ B

Umístění plochy 



BR021 - ZVONAŘKA / Brno-střed

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• umístění ul. Plotní ve směru

 k autobusovému nádraží

• exkluzivní umístění přímo

 na domě u křižovatky ulic Plotní

 a Zvonařka

• atypická plocha 6 x 2 metry

Plocha je umístěna na plotě na ulici

Plotní. Plocha je dobře viditelná jak pro

pěší, tak i pro auta a autobusovou

dopravu.

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Kam se plocha dívá?

typ B

Umístění plochy 



BR023 - ZVONAŘKA / Brno-střed

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• umístění ul. Plotní ve směru

 k autobusovému nádraží

• exkluzivní umístění přímo

 na domě u křižovatky ulic Plotní

 a Zvonařka

Tato plocha je standardně užívána 

pro bannery - výlep bude lepen 

na banner.

Plocha je umístěna na plotě na ulici

Plotní. Plocha je dobře viditelná jak pro

pěší, tak i pro auta a autobusovou

dopravu.

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Kam se billboard dívá?

typ A

Umístění BB plochy 



BR024 - HYBEŠOVA / Brno-střed

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• NADSTANDARDNÍ plocha

 10,7 x 4,8 metrů

• umístění ul. Hybešova,

 výjezd od Nemocnice sv. Anny

• exkluzivní umístění přímo

 na domě, velmi dobrá viditelnost

 pěší, tramavaje i auta

Plocha je umístěna na domě na ul.

Hybešova viditelná ve směru výjez

sv. Anna-směr Nové Sady.

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Kam se plocha dívá?

typ A

Umístění plochy 



BR025 - HYBEŠOVA / Brno-střed

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• NADSTANDARDNÍ plocha

 10,7 x 4,8 metrů

• umístění ul. Hybešova,

 na domě ze směru Nové sady

• exkluzivní umístění přímo

 na domě, velmi dobrá viditelnost

 pěší, tramavaje i auta

Plocha je umístěna na domě na ul.

Hybešova viditelná ve směru Nové sady,

směr Václavská.

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Kam se plocha dívá?

typ A

Umístění plochy 



BR027 - KŘÍDLOVICKÁ / Brno-střed

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• hlavní silnice, centrum města

• viditelnost pěší, MHD, IDS,

 mezinárodní linky, auta

• exkluzivní umístění přímo

 na nejrušnější křižovatce

 Heršpická / Křídlovická

Tato plocha je standardně užívána 

pro bannery - výlep bude lepen 

na banner.

Plocha je umístěna na hlavním

brněnském okruhu na křižovatce 

Heršpická / Opuštěná / Poříčí.

Viditelná je pro všechny projíždějící

vozidla. Ulice je velmi frekventovaná.

Plochy jsou vidět i blízkého business

parku Spielberg office centre.

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Kam se billboard dívá?

typ A

Umístění BB plochy 



BR028 - Kolejní / Brno-Královo Pole

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• umístění ulice Kolejní 

• viditelnost pěší, MHD, auta

• v blízkosti zastávka MHD 

Tato plocha je standardně užívána 

pro bannery - výlep bude lepen 

na banner.

Plocha je umístěna na ulici Kolejní v Krá-

lově Poli. V blízkosti jsou vysokoškolské 

koleje, Technologický Park a Jihomo-

ravské inovační centra. Naproti ploše je 

autobusová zastávka.

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Kam se billboard dívá?

typ B

Umístění BB plochy 



BR029 - Kolejní / Brno-Královo Pole

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• umístění ulice Kolejní 

• viditelnost pěší, MHD, auta

• v blízkosti zastávka MHD 

Tato plocha je standardně užívána 

pro bannery - výlep bude lepen 

na banner.

Plocha je umístěna na ulici Kolejní v Krá-

lově Poli. V blízkosti jsou vysokoškolské 

koleje, Technologický Park a Jihomo-

ravské inovační centra. Naproti ploše je 

autobusová zastávka.

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Kam se billboard dívá?

typ B

Umístění BB plochy 



BR030 - Kolejní / Brno-Královo Pole

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• umístění ulice Kolejní 

• viditelnost pěší, MHD, auta

• v blízkosti zastávka MHD 

Tato plocha je standardně užívána 

pro bannery - výlep bude lepen 

na banner.

Plocha je umístěna na ulici Kolejní v Krá-

lově Poli. V blízkosti jsou vysokoškolské 

koleje, Technologický Park a Jihomo-

ravské inovační centra. Naproti ploše je 

autobusová zastávka.

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Kam se billboard dívá?

typ B

Umístění BB plochy 



BR031 - Kolejní / Brno-Královo Pole

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• umístění ulice Kolejní 

• viditelnost pěší, MHD, auta

• v blízkosti zastávka MHD 

Tato plocha je standardně užívána 

pro bannery - výlep bude lepen 

na banner.

Plocha je umístěna na ulici Kolejní v Krá-

lově Poli. V blízkosti jsou vysokoškolské 

koleje, Technologický Park a Jihomo-

ravské inovační centra. Naproti ploše je 

autobusová zastávka.

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Kam se billboard dívá?

typ B

Umístění BB plochy 



BR032 - KŘÍDLOVICKÁ / Brno-střed

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• hlavní silnice, centrum města

• viditelnost pěší, MHD, IDS,

 mezinárodní linky, auta

• exkluzivní umístění přímo

 na nejrušnější křižovatce

 Heršpická / Křídlovická

Tato plocha je standardně užívána 

pro bannery - výlep bude lepen 

na banner.

Plocha je umístěna na hlavním

brněnském okruhu na křižovatce 

Heršpická / Opuštěná / Poříčí.

Viditelná je pro všechny projíždějící

vozidla. Ulice je velmi frekventovaná.

Plochy jsou vidět i blízkého business

parku Spielberg office centre.

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Kam se billboard dívá?

typ A

Umístění BB plochy 



BR033 - KŘÍDLOVICKÁ / Brno-střed

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• hlavní silnice, centrum města

• viditelnost pěší, MHD, IDS,

 mezinárodní linky, auta

• exkluzivní umístění přímo

 na nejrušnější křižovatce

 Heršpická / Křídlovická

Tato plocha je standardně užívána 

pro bannery - výlep bude lepen 

na banner.

Plocha je umístěna na hlavním

brněnském okruhu na křižovatce 

Heršpická / Opuštěná / Poříčí.

Viditelná je pro všechny projíždějící

vozidla. Ulice je velmi frekventovaná.

Plochy jsou vidět i blízkého business

parku Spielberg office centre.

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Kam se billboard dívá?

typ A

Umístění BB plochy 



BR034 - KŘÍDLOVICKÁ / Brno-střed

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• hlavní silnice, centrum města

• viditelnost pěší, MHD, IDS,

 mezinárodní linky, auta

• exkluzivní umístění přímo

 na nejrušnější křižovatce

 Heršpická / Křídlovická

Tato plocha je standardně užívána 

pro bannery - výlep bude lepen 

na banner.

Plocha je umístěna na hlavním

brněnském okruhu na křižovatce 

Heršpická / Opuštěná / Poříčí.

Viditelná je pro všechny projíždějící

vozidla. Ulice je velmi frekventovaná.

Plochy jsou vidět i blízkého business

parku Spielberg office centre.

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Kam se billboard dívá?

typ A

Umístění BB plochy 



BR035 - KŘÍDLOVICKÁ / Brno-střed

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• hlavní silnice, centrum města

• viditelnost pěší, MHD, IDS,

 mezinárodní linky, auta

• exkluzivní umístění přímo

 na nejrušnější křižovatce

 Heršpická / Křídlovická

Tato plocha je standardně užívána 

pro bannery - výlep bude lepen 

na banner.

Plocha je umístěna na hlavním

brněnském okruhu na křižovatce 

Heršpická / Opuštěná / Poříčí.

Viditelná je pro všechny projíždějící

vozidla. Ulice je velmi frekventovaná.

Plochy jsou vidět i blízkého business

parku Spielberg office centre.

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Kam se billboard dívá?

typ A

Umístění BB plochy 



BR036 - KŘÍDLOVICKÁ / Brno-střed

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• hlavní silnice, centrum města

• viditelnost pěší, MHD, IDS,

 mezinárodní linky, auta

• exkluzivní umístění přímo

 na nejrušnější křižovatce

 Heršpická / Křídlovická

Tato plocha je standardně užívána 

pro bannery - výlep bude lepen 

na banner.

Plocha je umístěna na hlavním

brněnském okruhu na křižovatce 

Heršpická / Opuštěná / Poříčí.

Viditelná je pro všechny projíždějící

vozidla. Ulice je velmi frekventovaná.

Plochy jsou vidět i blízkého business

parku Spielberg office centre.

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Kam se billboard dívá?

typ A

Umístění BB plochy 



BR037 - KŘÍDLOVICKÁ / Brno-střed

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• hlavní silnice, centrum města

• viditelnost pěší, MHD, IDS,

 mezinárodní linky, auta

• exkluzivní umístění přímo

 na nejrušnější křižovatce

 Heršpická / Křídlovická

Tato plocha je standardně užívána 

pro bannery - výlep bude lepen 

na banner.

Plocha je umístěna na hlavním

brněnském okruhu na křižovatce 

Heršpická / Opuštěná / Poříčí.

Viditelná je pro všechny projíždějící

vozidla. Ulice je velmi frekventovaná.

Plochy jsou vidět i blízkého business

parku Spielberg office centre.

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Kam se billboard dívá?

typ A

Umístění BB plochy 



BR040 - OBVODOVÁ / Bystrc

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• hlavní silnice

• viditelnost pěší, mhd, auta

• v blízkosti zastávka tram. č. 1 a 3

   a bus č. 50, 54

• plocha je viditelná ve směru

   do Bystrce

Tato plocha je standardně užívána 

pro bannery - výlep bude lepen 

na banner.

Plocha je umístěna na velmi frekvento-

vané silnici ve směru z centra měst

do Bystrce. Je dobře viditelná pro auta 

tak i pro pěší. 

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Kam se billboard dívá?

typ B

Umístění BB plochy 



BR041 - PALACKÉHO TŘÍDA / Královo pole 

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• plocha 8x5,1 m

• hlavní silnice

• viditelnost pěší,mhd,auta

• hlavní silnice z centra města    

 směr Medlánky,dům je umístěn

 v blízkosti zastávky Jungmannova

• v blízkosti obchodní centrum   

 Tesco, Královo pole

Tato plocha je standardně užívána 

pro bannery - výlep bude lepen 

na banner.

Plocha je umístěna na velmi frekvento-

vané silnici ve směru z centra města do 

Medlánek na štíťu domu. Je dobře vidi-

telná pro auta tak i pro pěší.

Na této silnici vedou tramvajové linky 

č.1 a č.6. Autobusová linka č.81.

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě! Kam se plocha dívá?

typ B

Umístění plochy 



BR042 - PALACKÉHO TŘÍDA / Královo pole 

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• hlavní silnice

• viditelnost pěší,mhd,auta

• hlavní silnice z centra města    

 směr Medlánky,dům je umístěn

 v blízkosti zastávky Jungmannova

• v blízkosti obchodní centrum   

 Tesko,Královo pole

Tato plocha je standardně užívána 

pro bannery - výlep bude lepen 

na banner.

Plocha je umístěna na velmi frekvento-

vané silnici ve směru

z centra města do Medlánek na štíťu 

domu. Je dobře viditelná pro auta tak i 

pro pěší. Na této silnici vedou tramvajo-

vé linky č.1 a č.6.

Autobusová linka č.81.

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě! Kam se billboard dívá?

typ B

Umístění BB plochy 



BR043 - PALACKÉHO TŘÍDA / Královo pole 

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• hlavní silnice

• viditelnost pěší,mhd,auta

• hlavní silnice z centra města    

 směr Medlánky,dům je umístěn

 v blízkosti zastávky Jungmannova

• v blízkosti obchodní centrum   

 Tesko,Královo pole

Tato plocha je standardně užívána 

pro bannery - výlep bude lepen 

na banner.

Plocha je umístěna na velmi frekvento-

vané silnici ve směru

z centra města do Medlánek na štíťu 

domu. Je dobře viditelná pro auta tak i 

pro pěší. Na této silnici vedou tramvajo-

vé linky č.1 a č.6.

Autobusová linka č.81.

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě! Kam se billboard dívá?

typ B

Umístění BB plochy 



BR044 - PALACKÉHO TŘÍDA / Královo pole 

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• hlavní silnice

• viditelnost pěší,mhd,auta

• hlavní silnice z centra města    

 směr Medlánky,dům je umístěn

 v blízkosti zastávky Jungmannova

• v blízkosti obchodní centrum   

 Tesko,Královo pole

Tato plocha je standardně užívána 

pro bannery - výlep bude lepen 

na banner.

Plocha je umístěna na velmi frekvento-

vané silnici ve směru

z centra města do Medlánek na štíťu 

domu. Je dobře viditelná pro auta tak i 

pro pěší. Na této silnici vedou tramvajo-

vé linky č.1 a č.6.

Autobusová linka č.81.

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě! Kam se billboard dívá?

typ B

Umístění BB plochy 



BR049 - OLOMOUCKÁ / Černovice

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• hlavní silnice do centra města

• viditelnot - pěší, auta

• u křižovatky olomoucká

   ostravská ulice

Plocha je umístěna na štítu domu v části

Brno - Černovice ve směru do centra.

V blízkosti je nájezd na dálnici směr Olomouc.

Silnice je velmi frekventovaná.

Plocha je krásně vidět z dálky.

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Umístění BB plochy 

typ B



BR050 - MILADY HORÁKOVÉ - Černá Pole

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• hlavní silnice, centrum města

• viditelnot - pěší, auta, MHD

• u křižovatky Milady Horákové

   a ulice Traubovi 

Tato plocha je standardně užívána 

pro bannery - výlep bude lepen 

na banner.

Plocha je umístěna kolmo na ulici Milady 

Horákové, viditelná ve směru z centra. 

Plocha je velmi dobře viditelná pěším,

z tramvají č. 3,  5 a 9, i z vozidel projíždějících 

po této frekventované u lici.

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Umístění BB plochy 

typ B

Kam se billboard dívá?



BR051 - MILADY HORÁKOVÉ - Černá Pole

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• hlavní silnice, centrum města

• viditelnot - pěší, auta, MHD

• u křižovatky Milady Horákové

   a ulice Traubovi 

Tato plocha je standardně užívána 

pro bannery - výlep bude lepen 

na banner.

Plocha je umístěna kolmo na ulici Milady 

Horákové, viditelná ve směru z centra. 

Plocha je velmi dobře viditelná pěším,

z tramvají č. 3,  5 a 9, i z vozidel projíždějících 

po této frekventované u lici.

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

typ B

Kam se billboard dívá?

Umístění BB plochy 



BR052 - OKRUŽNÍ / Lesná

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• hlavní silnice

• viditelnost – pěší,MHD,IDS,auta

• v blízkosti obchodní centrum

• hlavní trasa ze sídliště majdalenky  

 a do městké části Husovice

 Černá pole.

Plocha je umístěna na frekventované 

silnici v brněnské části Lesná ve směru 

na Černá pole a Husovice.

Je dobře viditelná jak pro pěší tak,tak 

pro auta.Na této silnici vedou trasy 

autobusů MHD č.57 a 81.

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Umístění BB plochy 

typ B

Kam se billboard dívá?



BR053 - SOKOLOVA / Horní Heršpice

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• hlavní silnice, spojnice ulic    

 Hněvkovského a Vídeňská

• viditelnost – pěší, auta

• v blízkosti výpadovky na dálnice D1

 a D2 a silnici na Vídeň

Plocha je umístěna na ulici Sokolova,

směruje z centra části Horní Heršpice k Bau-

maxu. Silnice spojuje městské části Bohunice 

a Komárov, dále velmi frekventované ulice 

Hněvkovského

a Vídeňská. Jedná se o frekventované místo.

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Umístění BB plochy 

typ B

Kam se billboard dívá?



BR054 - SOKOLOVA / Horní Heršpice

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• hlavní silnice, spojnice ulic    

 Hněvkovského a Vídeňská

• viditelnost – pěší, auta

• v blízkosti výpadovky na dálnice D1

 a D2 a silnici na Vídeň

Plocha je umístěna na ulici Sokolova,

směruje od Baumaxu do centra části Horní 

Heršpice. Silnice spojuje městské části Bo-

hunice a Komárov, dále velmi frekventované 

ulice Hněvkovského

a Vídeňská. Jedná se o frekventované místo.

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Umístění BB plochy 

typ B

Kam se billboard dívá?



BR056 - VÍDEŇSKÁ / Štýřice

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• hlavní silnice směrem na Brno-Jih

 z centra

• viditelnost – pěší, MHD, IDS, auta

• exkluzivní umístění u křižovatky

 u Ústředního hřbitova

Plocha je umístěna kolmo na ulici Vídeňskou, 

viditelná ve směru z centra. V sousedství je 

nové Business Centrum, sídliště Štýřice. Plo-

cha je velmi dobře viditelná pěším,

z tramvají č. 2 a 6, které zde stojí

na zastávkách i z vozidel projíždějících

po této frekventované ulici.

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Umístění BB plochy 

Kam se billboard dívá?

typ B



BR057 - BÍTEŠSKÁ / Nový Lískovec

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• hlavní silnice směrem do centra města

• viditelnost výborná – auta

• u sjezdu z D1 - blízko OC Campus

Velikost: 3,5 x 9 metrů

Plocha je umístěna na přivaděči dálnice D1 

Nový Lískovec ve směru do Brna.

V blízkosti je nájezd na dálnici.

Silnice je extrémně frekventovaná, výborně 

viditelná. Plocha osvětlena.

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Umístění plochy 

Kam se plocha dívá?

typ B



BR062 - JIHLAVSKÁ / Nový Lískovec

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• hlavní silnice směr Bosonohy

• viditelnost – pěší, auta

• u křižovatky k nájezdu na dálnici na D1

Plocha je umístěna na hranici sídliště

Nový Lískovec, ve směru do centra Brna.

V blízkosti je nájezd na dálnici. Silnice je velmi

frenventovaná a plocha je navíc viditelná 

i z okolního sídliště.

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Umístění BB plochy 

Kam se billboard dívá?

typ B



BR063 - JIHLAVSKÁ / Nový Lískovec

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• hlavní silnice do cetra města

• viditelnost – pěší, auta

• u křižovatky k nájezdu na dálnici na D1

Plocha je umístěna na hranici sídliště Nový 

Lískovec, ve směru z centra Brna

na Bosonohy, Bohunice, Starý Lískovec

a Kohoutovice. V blízkosti je nájezd na dálni-

ci. Silnice je velmi frenventovaná a plocha je 

navíc viditelná  i z okolního sídliště.

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Umístění BB plochy 

Kam se billboard dívá?

typ B



BR064 - ZVONAŘKA / Brno-střed

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• hlavní silnice, centrum města

• viditelnost – pěší, MHD, IDS,

 mezinárodní linky, auta

• exklusivní umístění přímo

 u autobusového nádraží

• exklusivní umístění proti východu  

 z Galerie Vaňkovka

Tato plocha je standardně užívána 

pro bannery - výlep bude lepen 

na banner.

Plocha je umístěna na hlavním brněnském 

okruhu na ulici Zvonařka naproti východu

z galerie  Vaňkovka, viditelná je pro vozidla 

jedoucích ze Zvonařky na Poříčí.  Ulice je 

obecně co do aut i pěších velmi

frekventovaná. 

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Umístění BB plochy 

Kam se billboard dívá?

typ A



BR065 - ZVONAŘKA / Brno-střed

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• hlavní silnice/centrum města

• viditelnost- pěší, MHD, IDS, auta

• exkluzivní umístění přímo 

 u autobusového nádraží 

Tato plocha je standardně užívána 

pro bannery - výlep bude lepen 

na banner.

Plocha je umístěna přímo u silnice na 

ulici Zvonařka. V sousedství je nákupní 

centrum Vaňkovka a plocha je viditelná 

i z nadchodu spojující Galerii Vaňkov-

ku a autobusové nádraží. Ulice je velmi 

frekventovaná, plocha je viditelná

z obou směrů.

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!!

Umístění BB plochy 

Kam se billboard dívá?

typ A



BR066 - ŽIVNÉHO / Brno-Bystrc

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• hlavní silnice

• viditelnost pěší, MHD, auta

• hlavní směr z Bystrce (Žebětína)

 do centra města

• v blízkosti obchodní a náměstí

 části Bystrc

Tato plocha je standardně užívána 

pro bannery - výlep bude lepen 

na banner.

Plocha je umístěna na velmi frekvento-

vané silnici, ve směru na centrum

města z Bystrce (Žebětína).

Je dobře viditelná pro auta, MHD i pěší.

Na této silnici vedou autobusové

a trolejbusové linky č. 30, 52, 50, 92.

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!!

Umístění BB plochy 

Kam se billboard dívá?

typ B



BR067 - KŘENOVÁ

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS

• štít domu

• hlavní silnice, centrum města

• viditelnost – pěší, MHD, auta

• exklusivní umístění na ulici Křenová

• v blízkosti obchodní centrum

• v blízkosti vlakové a autobusové   

 nádraží

Plocha je umístěna na ulici Křenová, 

na štítu domuve směru od hlavního 

nádraží. Po této ulici vede trasa

tramvají č. 8, 10 a 13

a trolejbusu č. 31 a 33.  Plocha je dob-

ře viditelná pro pěší i pro auta. Jde

o velmi frekventované místo. 

Využijte i možnost pohybu 

Vašeho billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Kam se billboard dívá?

Umístění BB plochy 

typ A



BR071 - HERŠPICKÁ

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS

• na štítu budovy

• hlavní silnice, centrum města

• viditelnost – MHD, auta

• exklusivní umístění 

   na ulici Heršpická

• v blízkosti Ústřední hřbitov

Tato plocha je standardně užívána 

pro bannery - výlep bude lepen 

na banner.

Reklamní plocha je umístěna na ulici 

Heršpická ve směru do centra města. 

Viditelná je jak pro řidiče automobilů. 

Denně tudy projíždí linky MHD.

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Kam se billboard dívá?

Umístění BB plochy 

typ A



BR074 - KOŠÍNOVA

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS

• na štítu budovy

• hlavní silnice, centrum města

• viditelnost – MHD, auta

• v blízkosti nádraží, nákupní 

   centrum

Tato plocha je standardně užívána 

pro bannery - výlep bude lepen 

na banner.

Plocha je umístěna u frekventované 

sinilce na příjezdu na ulici Sportovní, 

která slouží jako přivaděč k centru, 

dálnici a na výpadovku. Plocha je 

umístěna u ulice Košínova. V blízkosti 

je nákupní centrum, nádraží.

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Kam se billboard dívá?

Umístění BB plochy 

typ A



BR075 - KOŠÍNOVA

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS

• na štítu budovy

• hlavní silnice, centrum města

• viditelnost – MHD, auta

• v blízkosti nádraží, nákupní 

   centrum

Tato plocha je standardně užívána 

pro bannery - výlep bude lepen 

na banner.

Plocha je umístěna u frekventované 

sinilce na příjezdu na ulici Sportovní, 

která slouží jako přivaděč k centru, 

dálnici a na výpadovku. Plocha je 

umístěna u ulice Košínova. V blízkosti 

je nákupní centrum, nádraží.

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Kam se billboard dívá?

Umístění BB plochy 

typ A



BR076 - CHRLICE / náměstí

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• 1 plocha na štítu domu

• hlavní silnice-náměstí

• viditelnost- pěší, MHD, IDS, auta

• v blízkosti nákupní zóny

Reklamní plocha je umístěna

v centru Chrlic, na štítu domu. 

Vhodná je pro prezentace zaměřené 

na Brno-jih. Viditelná je jak pro řidiče 

automobilů, tak i pro chodce. 

Denně tudy projíždí linky MHD. 

Využijte i možnost pohybu 

Vašeho billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Kam se billboard dívá?

Umístění BB plochy 

typ B



BR079 - ŽIDENICE / Rokytova

Kam se billboard dívá?

Umístění BB plochy 

typ B

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• hlavní silnice

• viditelnost- pěší, MHD, IDS, auta

• plocha je umístěna samostatně

Tato plocha je standardně užívána 

pro bannery - výlep bude lepen 

na banner.

Reklamní plocha je umístěna

ve směru na Vinohrady a Líšen,

cca 100m od křižovatky

s ulicí Svatoplukova.

Plocha je viditelná ve směru na Vino-

hrady a líšen.

Využijte i možnost pohybu 

Vašeho billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!



BR080 - ZVONAŘKA / Brno-střed

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• hlavní silnice/centrum města

• viditelnost- pěší, MHD, IDS, auta

• exkluzivní umístění přímo 

 u autobusového nádraží 

Plocha je umístěna přímo u silnice

na ulici Zvonařka. V sousedství je 

nákupní centrum Vaňkovka, plocha je 

viditelná i z nadchodu spojující Galerii 

Vaňkovku a autobusové nádraží.  Uli-

ce je velmi frekventovaná, plocha je 

viditelná z obou směrů.

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!!

Umístění BB plochy 

Kam se billboard dívá?

typ A



BR081 - ZVONAŘKA / Brno-střed

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• hlavní silnice, centrum města

• viditelnost – pěší, MHD, IDS,

 mezinárodní linky, auta

• exklusivní umístění přímo

 u autobusového nádraží

• exklusivní umístění proti východu  

 z Galerie Vaňkovka

Plocha je umístěna na hlavním brněnském 

okruhu na ulici Zvonařka naproti východu 

z galerie  Vaňkovka, natočená je

v protisměru jízdy aut jedoucích

ze Zvonařky na Poříčí.  Ulice je obecně co 

do aut i pěších velmi frekventovaná. 

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Umístění BB plochy 

Kam se billboard dívá?

typ A



BR082 - EČEROVA / Bystrc

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• pod hlavní silnicí, sídliště

• viditelnost – pěší, MHD, auta

• umístění přímo na konečné stanici  

 tramvaje č. 1 a 3 

• blízkost nákupního centra

Plocha je umístěna přímo na konečné 

stanici tramvaje č. 1 a 3, nedaleko 

obchodního centra a nedaleko vjezdu 

do části sídliště v Bystrci. Naproti je 

zastávka autobusu č. 54. 

Plocha je viditelná z hlavní silnice,

nepřehlédnutelná pro cestující

z tramvaje a dobře viditelná pro pěší. 

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Kam se billboard dívá?

Umístění BB plochy 

typ B



BR083 - KOŠÍNOVA

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS

• na štítu budovy

• hlavní silnice, centrum města

• viditelnost – MHD, auta

• v blízkosti nádraží, nákupní 

   centrum

Tato plocha je standardně užívána 

pro bannery - výlep bude lepen 

na banner.

Plocha je umístěna u frekventované 

sinilce na příjezdu na ulici Sportovní, 

která slouží jako přivaděč k centru, 

dálnici a na výpadovku. Plocha je 

umístěna u ulice Košínova. V blízkosti 

je nákupní centrum, nádraží.

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Kam se billboard dívá?

Umístění BB plochy 

typ A



BR084 - KOŠÍNOVA

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS

• na štítu budovy

• hlavní silnice, centrum města

• viditelnost – MHD, auta

• v blízkosti nádraží, nákupní 

   centrum

Tato plocha je standardně užívána 

pro bannery - výlep bude lepen 

na banner.

Plocha je umístěna u frekventované 

sinilce na příjezdu na ulici Sportovní, 

která slouží jako přivaděč k centru, 

dálnici a na výpadovku. Plocha je 

umístěna u ulice Košínova. V blízkosti 

je nákupní centrum, nádraží.

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Kam se billboard dívá?

Umístění BB plochy 

typ A



BR085 - VRANOVSKÁ / Brno-střed

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• hlavní silnice, centrum města,

 křižovatka

• viditelnost – pěší, MHD, auta

• v blízkosti obchodní centrum

Plocha je umístěna v centru města

na křižovatce ulic Vranovská 

a Jugoslávská. Plocha je dobře 

viditelná jak pro pěší, tak pro auta. 

Jde o velmi frekventované místo. 

Kromě toho, že na křižovatkách 

permanentně stojí kolony aut, stojí 

na nich i tramvaje linek č. 3, 4 a 9. 

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Kam se billboard dívá?

Umístění BB plochy 

typ B



BR086 - VRANOVSKÁ / Brno-střed

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• hlavní silnice, centrum města,

 křižovatka

• viditelnost – pěší, MHD, auta

• v blízkosti obchodní centrum

Plocha je umístěna v centru města 

na křižovatce ulic Vranovská 

a Jugoslávská. Plocha je dobře 

viditelná jak pro pěší, tak pro auta. 

Jde o velmi frekventované místo. 

Kromě toho, že na křižovatkách 

permanentně stojí kolony aut, stojí 

na nich i tramvaje linek č. 3, 4 a 9. 

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Kam se billboard dívá?

Umístění BB plochy 

typ B



BR087 - Ořechovská / Brno-Horní Heršpice

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• silnice, okraj města,

 křižovatka

• viditelnost – pěší, MHD, auta

• v blízkosti obchodní centrum

Tato plocha je standardně užívána 

pro bannery - výlep bude lepen 

na banner.

Plocha je umístěna na frekventované 

sinilci na příjezdu k nákupnímu cen-

tru FUTURUM. Plocha je umístěna na 

křižovatce Ořechovská - Osamělá. V 

blízkosti je nákupní centrum a velmi 

frekventovaná ulice Vídeňská. 

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Kam se billboard dívá?

Umístění BB plochy 

typ B



BR088 - Ořechovská / Brno-Horní Heršpice

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• silnice, okraj města,

 křižovatka

• viditelnost – pěší, MHD, auta

• v blízkosti obchodní centrum

Tato plocha je standardně užívána 

pro bannery - výlep bude lepen 

na banner.

Plocha je umístěna na frekventované 

sinilci na příjezdu k nákupnímu cen-

tru FUTURUM. Plocha je umístěna na 

křižovatce Ořechovská - Osamělá. V 

blízkosti je nákupní centrum a velmi 

frekventovaná ulice Vídeňská. 

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Kam se billboard dívá?

Umístění BB plochy 

typ B



BR090 - SEIFERTOVA / Lesná

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• hlavní silnice

• viditelnost – pěší, MHD, IDS, auta

• v blízkosti obchodní centrum

• hlavní trasa do sídliště Lesná

 a městské části Soběšice

Plocha je umístěna na frekventované 

silnici v brněnské části Lesná ve směru 

z Brna do Soběšic. Je dobře viditelná 

jak pro pěší, tak pro auta. Na této

silnici vedou trasy autobusů MHD,

č. 66 a č.45.

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Kam se billboard dívá?

Umístění BB plochy 

typ B



BR091 - SEIFERTOVA / Lesná

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• 1 plocha

• hlavní silnice

• viditelnost – pěší, MHD, IDS, auta

• v blízkosti obchodní centrum

• hlavní trasa do sídliště Lesná

 a městské části Soběšice

Plocha je umístěna na frekventované 

silnici v brněnské části Lesná ve směru 

ze Soběšic do Brna. Je dobře viditelná 

jak pro pěší, tak pro auta. Na této

silnici vedou trasy autobusů MHD,

č. 66 a č. 45. 

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Kam se billboard dívá?

Umístění BB plochy 

typ B



BR092 - HOLZOVA / Slatina

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS 

• hlavní silnice do Líšně

• viditelnost – MHD, IDS, auta

• v blízkosti nová bytová zástavba 

• v blízkosti sjezd z dálnice R 50

Plocha je umístěna na frekventované 

silnici ve směru od dálnice 

a výpadovky na Olomouc do 

brněnské části Líšeň. Je umístěna hned 

za sjezdem z dálnice. Na straně, kde 

je plocha umístěna, není žádný další 

billboard, takže je plocha výrazná 

a nepřehlédnutelná. Je dobře viditelná 

pro auta, je na trase autobusu MHD. 

Využijte i možnost pohybu Vašeho 

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Kam se billboard dívá?

Umístění BB plochy 

typ B



BR093 - HOLZOVA / Slatina

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS 

• hlavní silnice od Líšně

• viditelnost – MHD, IDS, auta

• v blízkosti nová bytová zástavba 

• v blízkosti sjezd z dálnice R 50

Plocha je umístěna na frekventované 

silnici ve směru od brněnské části

Líšeň k dálnici a výpadovce

na Olomouc a ve směru do městské 

části Slatina. Je umístěna hned před 

nájezdem na dálnici. Na straně, kde je 

plocha umístěna, není žádný další 

billboard, takže je plocha výrazná 

a nepřehlédnutelná. Je dobře viditelná 

pro auta, je na trase autobusu MHD. 

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Kam se billboard dívá?

Umístění BB plochy 

typ B



BR094 - DAVÍDKOVA / Chrlice

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• hlavní silnice od Chrlic

• viditelnost – MHD, IDS, auta

• v blízkosti obchodní zóna Olympia

• v blízkosti sjezd na dálnici na Bratislavu

Plocha je umístěna na křižovatce silnic 

Davídkova a Zámecká ve směru 

od brněnské části Chrlice k obchodní 

zóně Olympia, silnice je přivaděčem 

k dálnicím D1 a D2. Po trase jezdí 

autobusy MHD a IDS.

Využijte i možnost pohybu Vašeho 

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Kam se billboard dívá?

Umístění BB plochy 

typ B



BR095 - DAVÍDKOVA / Chrlice

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• hlavní silnice do Chrlic

• viditelnost – MHD, IDS, auta

• v blízkosti obchodní zóna Olympia

• v blízkosti sjezd na dálnici na Bratislavu

Plocha je umístěna na křižovatce silnic 

Davídkova a Zámecká ve směru

od obchodní zóny Olympia

do brněnské části Chrlice, silnice je 

přivaděčem k dálnicím D1 a D2.

Po trase jezdí autobusy MHD a IDS.

Využijte i možnost pohybu Vašeho 

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Kam se billboard dívá?

Umístění BB plochy 

typ B



BR096 - NOVOLÍŠEŇSKÁ / Líšeň

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• hlavní silnice

• viditelnost – pěší, MHD, auta

• v blízkosti obchodní centrum, 

• v blízkosti konečná zastávka

 trolejbusové linky

• na trase několika linek MHD

Plocha je umístěna na 4 proudové 

hlavní silnici vedoucí z Líšně do centra 

Brna. Nedaleko je konečná zastávka 

trolejbusové linky č. 25 a 26, na této 

ulici vede trasa autobusových linek

č. 45 a 79 a tramvaje č. 8. V blízkosti je 

velká líšeňská nákupní zóna. Silnice je 

velmi frekventovaná. 

Využijte i možnost pohybu Vašeho 

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Kam se billboard dívá?

Umístění BB plochy 

typ B



BR097 - NOVOLÍŠEŇSKÁ / Líšeň

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• hlavní silnice

• viditelnost – pěší, MHD, auta

• v blízkosti obchodní centrum, 

• v blízkosti konečná zastávka

 trolejbusové linky

• na trase několika linek MHD

Plocha je umístěna na 4 proudové 

hlavní silnici vedoucí z Líšně do centra 

Brna. Nedaleko je konečná zastávka 

trolejbusové linky č. 25 a 26, na této 

ulici vede trasa autobusových linek

č. 45 a 79 a tramvaje č. 8. V blízkosti je 

velká líšeňská nákupní zóna. Silnice je 

velmi frekventovaná.  

Využijte i možnost pohybu Vašeho 

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Kam se billboard dívá?

Umístění BB plochy 

typ B



BR098 - TÁBORSKÁ / Zábrdovice

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS
• 1 plocha na štítu domu

• hlavní silnice, centrum města

• viditelnost – pěší, MHD, auta

• v blízkosti zastávka tramvaje č. 8

• v blízkosti křižovatka s ulicí

 Gajdošova

Plocha je umístěna na štítu domu

na ulici Táborská ve směru od ulice

Gajdošova. Na plochu je dobře vidět

ze zastávky tramvaje č. 8 a z křižovatky 

ulic Táborská a Gajdošova. Plocha

je dobře viditelná jak pro auta, tak pro 

pěší, silnice je velmi frekventovaná.  

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném

místě!

Kam se billboard dívá?

Umístění BB plochy 

typ B



BR099 - ŽIVOTSKÉHO / Zábrdovice

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO VÁS 

• hlavní silnice, centrum města

• viditelnost – pěší, MHD, auta

• v blízkosti tramvajová zastávka   

 tramvaje č. 8, 10 a13

Plocha je umístěna na rohu ulic

Táborská a Životského. Na plochu

je dobře vidět ze zastávky tramvaje 

č. 8, 10 a 13. Plocha je

na trase autobusu č. 58 a je dobře

viditelná jak pro auta, tak pro pěší, 

silnice je velmi frekventovaná. 

Využijte i možnost pohybu Vašeho

billboardu. 

Každý měsíc můžete být na jiném 

místě!

Kam se billboard dívá?

Umístění BB plochy 

typ B


