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504 × 238 cm-es ÓRIÁSPLAKÁT NETTÓ ÁR

1. kategória (városi mellékúton) 101 000 Ft

2. kategória (városi főútvonalon) 123 000 Ft

3. kategória (orsz. főútvonal átvezető szakaszán) 145 000 Ft

118,5 × 175 cm-es CITYLIGHT

1. kategória (kevésbé frekventált övezetben) 60 000 Ft

2. kategória (frekventált övezetben) 80 000 Ft

3. kategória (kiemelt belvárosi és intézményi területen) 90 000 Ft

B0 MÉRETŰ HIRDETŐTÁBLA 40 000 Ft

B1 MÉRETŰ HIRDETŐTÁBLA 30 000 Ft

B2 MÉRETŰ HIRDETŐTÁBLA 20 000 Ft

KERESKEDELMI ÚTIRÁNYJELZŐ TÁBLA

30 × 150 cm (fekvő) 26 000 Ft

60 × 150 cm (fekvő) 40 000 Ft

ÉPÍTÉSI HÁLÓ, EGYEDI FALFESTÉS

20 m2 alatti egybefüggő 5 000 Ft

50 m2 alatt 4 400 Ft

100 m2 alatt 3 800 Ft

100 m2 felett 3 200 Ft

FAVÉDŐ RÁCS

50 × 100 cm, 30 × 100 cm (álló) 26 000 Ft

MATRICÁZÁS m2/hó

vinyl fólával 10 000 Ft

EGYEDI REKLÁMTÁBLÁK m2/hó 10 000 Ft

+36 20 430 9908
KOZTERULET@GYORPLUSZ.HU

BÉRLETI LISTAÁR
(DB/HÓ REKLÁMADÓVAL EGYÜTT)



100-ból 51 ember jelenleg városokban él, a napunk közel egy ötödét közterületeken töltjük el

100-ból 64 embernek a köztéri hirdetések tetszenek a leginkább

100-ból 62 embert a köztéri hirdetések zavarják legkevésbé

100-ból 69 ember szerint a köztéri hirdetések a legfigyelemfelkeltőbbek
forrás: ONU, Report on the situation of cities in the world 2008-2009: harmonious 
cities – October 2008 / INSEE INRETS / urban units,
Ipsos Média CT-Hungary

OUTDOOR
+36 20 430 9908

KOZTERULET@GYORPLUSZ.HU



ÓRIÁSPLAKÁT
NAGY FELÜLET – GYORS ÉSZLELÉS,
DOMINÁNS HIRDETÉSI ESZKÖZ, AKCIÓ, VAGY AKÁR IMÁZS KOMMUNIKÁCIÓRA

FONTOS TARTALOM: 474 × 208 cm

VÁGOTT MÉRET: 504 × 238 cm
Felső keret: 15 cm

Alsó keret: 15 cm
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FONTOS TUDNIVALÓK

Az óriásplakátok vizes technológiával 
kerülnek kihelyezésre, ezért az ebből adódó 
méretváltozásokat a kreatívtervezésénél 
ajánlott figyelembe venni.

Kérjük, hogy minden fontos információt a 
plakát széleitől 15 cm-es kereten belülre 
helyezzenek el! A kereten kívül eső rész a 
plakát nyúlása miatt ragasztáskor levágásra 
kerülhet, felelősséget erre nem vállalunk!
Az anyagot a vágott méretben kérjük 
megtervezni, a fontos információkat pedig a 
jelzett határokon belül tartani.

PLAKÁT ANYAGA

Általános: 120g kékhátú plakát papír
Tartós óriásplakát (3 hónaptól): vinylfólia

KREATÍV ÉS PLAKÁTMÉRETEK

Vágott méret: 504 x 238 cm
Fontos Tartalom: 474 x 208 cm

TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK

• Az előkészített anyagok fontokat 
 ne tartalmazzanak
• A dokumentum mérete legyen arányos 
 a plakát méretével. Az arány 1:10, 300dpi
• Amennyiben az anyag direkt színeket 
 tartalmaz, kérjük a megfelelő pantone 
 kódokat mellékelni.
• Négyszín color esetén a TIF flettenelt, 
 a fekete szín felülnyomó legyen (overprint).
• PDF készítése előtt kérjük ellenőrizze, 
 hogy a dokumentum minden eleme 
 CMYK legyen.
• 30 darabig a plakátok digitálisan készülnek, 
 ezért direkt színek nyomtatása 
 nem lehetséges.

ANYAGLEADÁSI TUDNIVALÓK

Formátum: tiff (LZW tömörítés), pdf, eps
Leadás módja: wetransfer, mammutmail

Határidő: A kampány kezdete előtt 11 nappal
Szállítási cím: Kampányindulást megelőzően 
egyeztetendő

Kifutó nem szükséges!

Tartós plakátokat kültéren +8 C alatt nem 
helyezünk ki, ilyen Igény esetén műhelyben 
történő új lemezre való felkasírozás után lehet 
az adott helyszínre kiszállítani és a lemezeket 
felhelyezni.

A papírplakát kihelyezésére 30 napos 
garanciát vállalunk, emellett igényt tartunk 
a 20%-os tartalék mennyiségre az esetleges 
rongálások javítására.

Gyártásnál a plakát alapját képező sötét 
színek (pl. fekete, sötét bordó) telítettsége 
– a kreatív legterheltebb részein – nem 
haladja meg a 230%-ot! Az esetleges hibák 
kiküszöbölése érdekében ezen plakátoknál a 
min. 2 napos száradási időt mindenképpen be 
kell tartani szállítás előtt!

Színgarancia biztosításának feltétele: A plakát 
színeire csak leadott, hivatalosan jóváhagyott 
proof alapján tudunk garanciát vállalni!

+36 20 430 9908
KOZTERULET@GYORPLUSZ.HU



ÓRIÁSPLAKÁT
NAGY FELÜLET – GYORS ÉSZLELÉS,
DOMINÁNS HIRDETÉSI ESZKÖZ, AKCIÓ, VAGY AKÁR IMÁZS KOMMUNIKÁCIÓRA

+36 20 430 9908
KOZTERULET@GYORPLUSZ.HU



CITYLIGHT PLAKÁT
ELEGÁNS ÉS ESZTÉTIKUS ARÁNYOK,
TÖBBNYIRE HÁTTÉRVILÁGÍTÁSSAL FELSZERELVE, HOSSZABB KONTAKT IDŐ

VÁGOTT MÉRET: 118,5 × 175 cm
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Alsó keret: 3 cm

Felső keret: 3 cm FONTOS TARTALOM: 112,5 × 169 cm

PLAKÁT ANYAGA
Általános: 150g műnyomó papír

KREATÍV ÉS PLAKÁTMÉRETEK

Vágott méret: 118,5 x 175 cm
Fontos Tartalom: 112,5 x 169 cm

TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK
• Az előkészített anyagok fontokat 
 ne tartalmazzanak
• A dokumentum mérete legyen arányos 
 a plakát méretével. Az arány 1:1, 100dpi
• Amennyiben az anyag direkt színeket 
 tartalmaz, kérjük a megfelelő pantone 
 kódokat mellékelni.
• Négyszín color esetén a TIF flettenelt, 
 a fekete szín felülnyomó legyen (overprint).
• PDF készítése előtt kérjük ellenőrizze, 
 hogy a dokumentum minden eleme 
 CMYK legyen.
• 30 darabig a plakátok digitálisan készülnek, 
 ezért direkt színek nyomtatása 
 nem lehetséges.

ANYAGLEADÁSI TUDNIVALÓK
Formátum: tiff (LZW tömörítés), pdf, eps
Leadás módja: wetransfer, mammutmail

Határidő: A kampány kezdete előtt 11 nappal
Szállítási cím: Kampányindulást megelőzően 
egyeztetendő

FONTOS TUDNIVALÓK
Kérjük, hogy minden fontos információt 
a plakát széleitől 3 cm-es kereten belülre 
helyezzenek el! A kereten kívül eső részt a 
berendezések széle takarhatja, felelősséget 
erre nem vállalunk!

Az anyagot a vágott méretben kérjük 
megtervezni, a fontos információkat pedig a 
jelzett határokon belül tartani.
Kifutó nem szükséges!

A papírplakát kihelyezésére 30 napos 
garanciát vállalunk, emellett igényt tartunk a 
20 %-os tartalék mennyiségre az esetleges 
rongálások javítására.

Színgarancia biztosításának feltétele:
A plakát színeire csak leadott, hivatalosan 
jóváhagyott proof alapján tudunk garanciát 
vállalni!

+36 20 430 9908
KOZTERULET@GYORPLUSZ.HU



B0, B1 PLAKÁTOK
KEDVEZŐ ÁR/ÉRTÉK ARÁNY, NAGY FELÜLETSZÁM, SOROZATHIRDETÉSI LEHETŐSÉG, OLCSÓ MUTÁCIÓS LEHETŐSÉG

FONTOS TUDNIVALÓK
Kérjük, hogy minden fontos információt a plakát széleitől 3 cm-es kereten belülre helyezzenek el! 
A kereten kívül eső részt a berendezések széle takarhatja, felelősséget erre nem vállalunk!
Az anyagot a vágott méretben kérjük megtervezni, a fontos információkat pedig a jelzett határokon 
belül tartani. Kifutó nem szükséges! A papírplakát kihelyezésére 30 napos garanciát vállalunk, 
emellett igényt tartunk a 20 %-os tartalék mennyiségre az esetleges rongálások javítására.

Színgarancia biztosításának feltétele:
A plakát színeire csak leadott, hivatalosan jóváhagyott proof alapján tudunk garanciát vállalni!

PLAKÁT ANYAGA
Általános: 150g műnyomó papír

KREATÍV ÉS PLAKÁTMÉRETEK

Vágott méretek: 
B0 100 × 141,4 cm
B1 70,7 × 100 cm
TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK
• Az előkészített anyagok fontokat  ne tartalmazzanak
• A dokumentum mérete legyen arányos a plakát méretével. Az arány 1:1, 150dpi
• Amennyiben az anyag direkt színeket tartalmaz, kérjük a megfelelő pantone kódokat mellékelni.
• Négyszín color esetén a TIF flettenelt, a fekete szín felülnyomó legyen (overprint).
• PDF készítése előtt kérjük ellenőrizze, hogy a dokumentum minden eleme CMYK legyen.
• 30 darabig a plakátok digitálisan készülnek, ezért direkt színek nyomtatása nem lehetséges.

ANYAGLEADÁSI TUDNIVALÓK
Formátum: tiff (LZW tömörítés), pdf, eps
Leadás módja: wetransfer, mammutmail

Határidő: A kampány kezdete előtt 11 nappal
Szállítási cím: Kampányindulást megelőzően egyeztetendő

+36 20 430 9908
KOZTERULET@GYORPLUSZ.HU



GYŐR-BELVÁROSI FAVÉDŐ RÁCS REKLÁMTÁBLÁK
KEDVEZŐ ÁR/ÉRTÉK ARÁNY, AKCIÓ KOMMUNIKÁCIÓRA ÉS ÚTBAIGAZÍTÁSRA EGYARÁNT ALKALMAS, 
A BELVÁROSI GYALOGOS FORGALOM ELÉRÉSI ESZKÖZE

FONTOS TUDNIVALÓK
Az anyagot a vágott méretben kérjük megtervezni. Kifutó nem szükséges!
A vinyl fólia kihelyezésére 1 év garanciát vállalunk.

Színgarancia biztosításának feltétele:
A plakát színeire csak leadott, hivatalosan jóváhagyott proof alapján tudunk garanciát vállalni!

PLAKÁT ANYAGA
Általános: vinyl fólia

KREATÍV ÉS PLAKÁTMÉRETEK

Vágott méret: 50 x 100 cm 
vagy 30 x 100 cm
TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK
• Az előkészített anyagok fontokat ne tartalmazzanak
• A dokumentum mérete legyen arányos a plakát méretével. Az arány 1:1, 300dpi
• Amennyiben az anyag direkt színeket tartalmaz, kérjük a megfelelő pantone kódokat mellékelni.
• Négyszín color esetén a TIF flettenelt, a fekete szín felülnyomó legyen (overprint).
• PDF készítése előtt kérjük ellenőrizze, hogy a dokumentum minden eleme CMYK legyen.

ANYAGLEADÁSI TUDNIVALÓK
Formátum: tiff (LZW tömörítés), pdf, eps
Leadás módja: wetransfer, mammutmail

Határidő: A kampány kezdete előtt 11 nappal
Szállítási cím: Kampányindulást megelőzően egyeztetendő

+36 20 430 9908
KOZTERULET@GYORPLUSZ.HU



GYŐRI PRÉMIUM SPORTLÉTESÍTMÉNYEK
OLIMPIAI SPORTPARK, AUDI ARÉNA GYŐR, AQUA SPORTKÖZPONT

+36 20 430 9908
KOZTERULET@GYORPLUSZ.HU



GYŐRI PRÉMIUM SPORTLÉTESÍTMÉNYEK
OLIMPIAI SPORTPARK

+36 20 430 9908
KOZTERULET@GYORPLUSZ.HU

BÉRELHETŐ FELÜLET TÍPUSOKMagyarország és Közép-Európa egyik 
legkorszerűbb és legimpozánsabb 
multifunkcionális sportközpontja 
2017-ben került átadásra Győrben! 
A több, mint 24 000 m2 alapterületű, 
lenyűgöző központi térből, vegyes 
használatú sportcsarnokból, 
küzdősport és szertorna csarnokból, 
valamint atlétikai- és teniszcentrumból 
álló komplexum számtalan hirdetési 
felületet kínál Önnek!



GYŐRI PRÉMIUM SPORTLÉTESÍTMÉNYEK
AQUA SPORTKÖZPONT

Magyarország egyik legmodernebb, 
nemzetközi versenyek lebonyolítására is 
alkalmas sportuszodája Győrben található! 
Az épület bejáratánál, központi fogadóterében, 
az öltözők területén, vagy akár az 
uszodatérben számtalan reklám felület 
található, illetve kérésre kihelyezhető!

BÉRELHETŐ
FELÜLET TÍPUSOK

+36 20 430 9908
KOZTERULET@GYORPLUSZ.HU



GYŐRI PRÉMIUM SPORTLÉTESÍTMÉNYEK
AUDI ARÉNA

Magyarország egyik legmodernebb, több mint 5000 fő 
befogadására alkalmas többfunkciós sportcsarnoka az 
AUDI ARÉNA, és a hozzá kapcsolódó közel 2000 fős lelátóval 
rendelkező felújított MAGVASSY SPORTCSARNOK Győrben 
található! A többszörös Bajnokok Ligája győztes Győri Audi 
ETO KC női kézilabda csapat hazai mérkőzései mellett szinte 
heti rendszerességgel kerülnek itt megrendezésre különféle 
nagy látogatottságú sportesemények, kulturális és közéleti 
rendezvények, koncertek!

BÉRELHETŐ FELÜLET TÍPUSOK

+36 20 430 9908
KOZTERULET@GYORPLUSZ.HU



GYŐRI PARKOLÓHÁZAK
DUNAKAPU TÉRI MÉLYGARÁZS, RÉVAI PARKOLÓHÁZ, JÓKAI PARKOLÓHÁZ

Jelenleg három, nagy kihasználtsággal 
működő parkolóház található Győrben, 
mindhárom a város belvárosában! Szólítsa 
meg olcsó és hatékony reklámfelületekkel a 
dolgozó, bevásárló, vagy szórakozást kereső 
embereket, vagy akár az ide érkező turistákat!

BÉRELHETŐ FELÜLET TÍPUSOK

+36 20 430 9908
KOZTERULET@GYORPLUSZ.HU



KERESKEDELMI ÚTIRÁNYJELZŐ 
TÁBLARENDSZER

+36 20 430 9908
KOZTERULET@GYORPLUSZ.HU

KERESKEDELMI
FELÜLET

56 × 54 cm

(LOGO és/vagy FELIRAT)

PIKTOGRAM
max. 40 cm

szélességben60
 c
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UTCANÉV
11–25
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JELEK SZÍNE
RAL 5013

TÁBLA SZÍNE
RAL 1015

A Győr város területén működő gazdasági társaságok, kereskedelmi és vendéglátó egységek, 
gyárak és telephelyek tevékenységi körét és útirányát mutató információs táblarendszere!
A város arculati kézikönyvének megfelelő alap színek használata mellett lehetőséget ad a 
megrendelő logójának és tevékenységének megnevezésének megjelenítésére is!
Mutassa Ön is az útirányt! Találják meg könnyen partnerei, vásárlói!

"GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 1/2018. (I. 26.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL” alapján.

1§.
18. Kereskedelmi útirányjelző tábla: vállalkozás gazdasági, kereskedelmi tevékenységet végző 
telephelyének vagy üzletnek a helyére vonatkozó útirányt jelző, információt adó tábla.
61.§
(1) Közterületen kizárólag az alábbi információs vagy más célú berendezés helyezhető el: e) 
kereskedelmi útirányjelző tábla.
(5) A városkép egységesítése érdekében vállalkozás székhelyére, telephelyére vonatkozó 
útirányt jelző, információt adó eszközként kizárólag az önkormányzat által az üzemeltetéssel 
megbízott szervezet belső szabályzatával elfogadott arculati útmutató szerint kialakított 
egységes formátumú kereskedelmi útirányjelző tábla helyezhető ki, melynek a reklám 
közzétételére alkalmas felületének egyharmadán közérdekű információ teendő közzé
(6) A kereskedelmi útirányjelző táblán a vállalkozás arculatának megfelelő felirat és logó is 
szerepelhet.

• ESZTÉTIKUS MEGJELENÉS
• NAGYVÁROSI, SŰRŰN BEÉPÍTETT KÖRNYEZETBEN IS BEAZONOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK
• SAJÁT LOGÓ HASZNÁLATÁNAK LEHETŐSÉGE
• PROFIL MEGJELÖLÉSÉNEK LEHETŐSÉGE
• TÁVOLSÁG ÉS IRÁNY JELÖLÉSÉNEK LEHETŐSÉGE

KERESKEDELMI
FELÜLET

56 × 54 cm

(LOGO és/vagy FELIRAT)

PIKTOGRAM
max. 40 cm

szélességben



KERESKEDELMI ÚTIRÁNYJELZŐ 
TÁBLARENDSZER

+36 20 430 9908
KOZTERULET@GYORPLUSZ.HU



KÖSZÖNJÜK MEGTISZTELŐ ÉRDEKLŐDÉSÉT!
VÁRJUK A SZEMÉLYRE SZABOTT AJÁNLATKÉRÉST.

TALLÓS BALÁZS
KÖZTERÜLETI HIRDETÉSI TANÁCSADÓ

MOBIL: +36 20 430 9908
E-MAIL: KOZTERULET@GYORPLUSZ.HU

+36 20 430 9908
KOZTERULET@GYORPLUSZ.HU


