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CO JE DIGITÁLNÍ 
OUT-OF-HOME?

Inteligentní reklama 
Lurity. O krok napřed

Jedná se o dynamickou reklamu 
různých formátů v prostředí, kde se 
pohybuje velký počet lidí.

Jsou to velmi efektivní média, která 
jsou na místech s vysokoou frekvencí 
pohybu lidí.

Digitální OUT - OF- HOME je ve 
světě reklamy a médií čím dál více 
rozšířená a oblíbená, dostává se na 
úroveň standardních médií.

Lurity je reklamní síť multimediálních indoor a outdoor digitálních 
obrazovek v Čechách a na Slovensku.

Toto afinitní médium je přesně tam, kde jsou koupěchtiví zákazníci: 
v obchodních centrech s top návštěvností, ve zdravotních 
zařízeních jako jsou nemocnice či polikliniky.

Jedná se o urychlovač nákupního chování cílové skupiny, jak 
dokazuje průzkum OAAA ‘s Nielsen

A přitom celou kampaň dokážete naplánovat úplně sami

< VÍCE O DIGITÁLNÍ OOH >
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https://www.lurity.com/cs/proc-lurity


ZÁKLADNÉ VÝHODY LURITY DIGITÁLNÍ 
OUT-OF-HOME REKLAMY 

1. Možnost on-line plánování na portálu lurity.com

2. Cílení podle regionu, podle umístění reklamy

3. Rychlost spuštění kampaně (do 10 minut)

4. Možnost zadání jakékoliv délky kampaně nad 7 dní 

5. Možnost změny podkladů v průběhu kampaně

6. Možnost realizace live feed kampaní 

7. Průběžné online sledování průběhu kampaně

8. Výstupy kampaní: možnost stažení printscreenů se zaznamenaným 
přesným časem a konkrétní obrazovkou + kompletní přehled 
všech přehrání, na každé jedné obrazovce. V případě zhoršení 
pandemické situace po uzavření OC - možnost kampaň obratem 
vypnout nebo přerušit (z finančního hlediska, klient zaplatí  pouze 
reálně odvysílanou část, většina klientů pokračuje v kampani  
po ukončení opatření)

< JAK OOH OVLIVŇUJE  
NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ >
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https://www.lurity.com/cs/blog/nejnovejsi-studie-oaaa-nielsen-dokazuji-out-home-vytvari-vysoky-engagement-cilove-skupiny


PLÁNOVÁNÍ PLOCH  
V REKLAMNÍ KAMPANI 

Výběr digitálních obrazovek je možný  
v lokalitách, případně v sublokalitách.
Prodej funguje na 1/10 mediálního prostoru. 
Je to z praktického důvodu: každé OC 
má minimálně 5-9 vstupů, při 1/10 na 10ti 
obrazovkách je vyšší pravděpodobnost 
zachycení reklamy klienta, než při full time  
u jednoho z X vstupů.
Dokážeme efektivně ovlivnit zákazníka  
na začátku nákupů.

 
 MAXIMÁLNÍ A MINIMÁLNÍ 
POČET PLOCH V RÁMCI SÍTĚ

Maximálně lze objednat celou síť SK, CZ, 
popřípadě i Bosnu a Hercegovinu.
Je-li v rámci lokality jen jedna plocha - lze 
objednat pouze tuto jednu plochu.

OPTIMÁLNÍ DÉLKA KAMPANĚ

Délka kampaně odvisí od  určeného cíle a typu 
kampaně: od týdenní kampaně typu akce nebo 
aktivní promotion v příslušném OC, přes 1-2 
měsíční kampaně , až po například celoroční 
komunikaci klientů s pravidelnou obměnou 
nabídky na digitální obrazovce.

ZPŮSOB MĚŘENÍ KAMPANÍ

Z  pohledu počtu návštěvníků jsou obchodní 
centra zcela unikátní. Takto masivní 
koncentrace zákazníků na jednom místě, a to 
bez ohledu na velikost aglomerace, ve které 
se OC nacházejí, jiný druh ploch nevykazuje. 
Z pohledu příjmů se jedná o nejzajímavější 
cílovou skupinu v daném regionu.

Cena kopíruje návštěvnost center v daném 
čase a sezóně: všeobecně v průměru měly OC 
z naší nabídky nad 10 000 zákazníků denně  
v době pandemie v jednom OC. 

Příklad: když přepočítáme uvedená čísla 
na 30ti denní kampaň v 15ti OC x 10 000 
návštěvníků - výsledek 4.5 mil. zákazníků, které 
máme možnost oslovit. CPT našeho média je 
zcela konkurenceschopné se současnými  
online formáty čísla pandemického průměru).

PRŮMĚRNÁ DÉLKA 
NÁVŠTĚVY ZÁKAZNÍKA 

V OC JE 1,5 HODINY. 
ZA TUTO DOBU SE NA 

KAŽDÉ OBRAZOVCE 
PŘEHRAJE REKLAMA 

54X
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DÉLKA SPOTU, STŘÍDÁNÍ KREATIVŮ 
KAMPANĚ, ZVUK  

Délka spotu je 10 sekund, může být použito 1-10 podkladů, statických či 
dynamických (obrázek/vizuál, video)
Doporučujeme využít dynamický spot - pomůže to zvýšit zachycení 
reklamního odkazu. Naše reklamní spotu jsou bez zvuku.

ROTACE KREATIVŮ

Aktuálně lze umístit až 10 kreativů do jedné kampaně. Systém je 
nepravidelně, ale rovnoměrně prostřídá. Lze kombinovat statický vizuál 
s videem.

V průběhu druhého pololetí roku 2022 přejdeme na android platformu, 
která, mimo jiné, umožní využití nových ploch k různým druhům her a 
aplikací (dotykové, ovládané gesty), on line přenosy a množství dalších 
nestandardních a zábavných řešení, které pomohou marketingu dané 
promované značky například k získání databáze klientských kontaktů. 
Náš systém dokáže ovládat různé typy obrazovek: od malých tabletů 
(reklama v taxi, restauraci) přes standardní obrazovky až po velké LED, 
nebo jiné nestandardní např. jukeboxy
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INTERAKTÍVNÍ PLOCHY  

Interaktivní plochy jsou aktuálně využívané v OC v ČR.

Jsou ovládané dotykem nebo gesty a jsou využívané jako informační 
plochy s interaktivními mapami OC, což zvyšuje komfort návštěvníků 
OC, v nabídce je i formát infopultů.

Velmi atraktivní pro OC a návštěvníky jsou naše aplikace, které na 
interaktivních plochách umožňují, kromě hry, i marketingové promotion 
značek a vybraných produktů.

Výsledkem může být i rostoucí databáze kontaktů návštěvníků, což 
jistě ocení marketéři jednotlivých značek.

ŘEŠENÍ NA MÍRU
Nabízíme speciální řešení šité na míru klientovi, jako samostatné 
projekty mimo námi nabízených ploch, na vlastních plochách klienta 
nebo dlouhodobě pronajatých plochách.

Děkujeme za Vaší pozornost a těšíme se na spolupráci.

web: www.lurity.com 
portál pro plánování kampaní: portal.lurity.com 

Lurity CZ s.r.o. 
Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10, Česká republika
hello@lurity.com
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< 4 UŽITEČNÁ DOPORUČENÍ 
PRO  KREATIVU >

https://www.lurity.com/cs/blog/4-uzitecne-tipy-pro-kreativu-out-home-reklamy

