PROJEKČNÝ ROLL-UP

Predná projekcia

Zadná projekcia

Premietanie z krátkej
vzdialenosti

Tenký design

Je/môže byť
ozvučené

Možnosť atypických
tvarov a rozmerov

Možnosť prenájmu

Posúvame možnosti bežného roll-upu.... Bestimp prináša na Slovensko špeciálny
projekčný roll-up, ktorý umožňuje aj dokonalé zobrazenie videa alebo prezentácií.

Možnosť flexibilnej úpravy obsahu, skladnosť a prenosnosť robia z projekčného
roll-upu ideálny prezentačný a reklamný nástroj, ktorý zaručene upúta pozornosť
kdekoľvek ho umiestnite.
• možnosť výberu zadnej, alebo obojstrannej projekčnej fólie
• možnosť výberu veľkosti a umiestnenia projekčnej fólie na roll-upe
• možnosť výberu veľkosti a umiestnenia klasickej potlače na roll-upe
• možnosť výberu rôznych rozmerov projekčného roll-up: 110/150x200 cm (š x v)
• doba dodania: 8-21 dní.

Nájdete len na www.projekcnyrollup.sk.

VLASTNOSTI

VÝHODY

• Flexibilná aktualizácia video obsahu na roll-upe
• Typ projekčnej fólie - zadnoprojekčná,
• Skladnosť a prenosnosť
obojstranná
• Rýchla a jednoduchá montáž na mieste
• Možnosť výberu zadnej, alebo obojstrannej projekčnej fólie
• Pozorovací uhol - 160°
• Nízke náklady – špičkový výkon
• Uhlopriečky projekčnej plochy - 50", 55", 67" • Bez kritického uhla premietania
• Farba - mliečna
• Možnosť výberu veľkosti a umiestnenia projekčnej fólie na
roll-upe
• Veľkosti – 110/150 x 200 cm (š x v )
• Možnosť výberu veľkosti a umiestnenia klasickej potlače na
• Pomer strán - 16:9
roll-upe
• Moderný dizajn bez nožičiek
• Hrúbka - 125 mikrónov
• Pevný, prenosný vak na roll -up
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POUŽITIE

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

• Reklamné, prezentačné a informačné
plochy
• Výstavy a konferencie
• POS a POP displeje
• Eventy
• Shopping a business centrá
• Retail, múzeá, kiná, letiská
• Showroomy
• Fitness centrá

• Široká škála projektorov
• Rôzne druhy držiakov na projektory
• Vytvorenie grafického návrhu na
potlačenú časť roll-upu
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PROJEKČNÝ ROLL-UP

PROJEKČNÝ ROLL-UP
manuál 110 x 200 cm (šírka/výška)
Plocha na ukotvenie 10 cm

PROJEKČNÝ ROLL-UP
manuál 150 x 200 cm (šírka/výška)
Plocha na ukotvenie 10 cm

Priestor pre logo spoločnosti 25 cm
Projekčná plocha
110 x 62 cm

Priestor pre logo spoločnosti 25 cm

Projekčná plocha
110 x 62 cm

Projekčná plocha
110 x 84 cm
Projekčná plocha
110 x 84 cm
Projekčná plocha
110 x 200 cm

Priestor pre logo spoločnosti,
alebo špeciálnu graﬁku
110 x 128 cm

Priestor pre logo spoločnosti,
alebo špeciálnu graﬁku
110 x 113 cm

Skrytá plocha v rollupe 15 cm

Skrytá plocha v rollupe 15 cm

Skrytá plocha v rollupe 15 cm

Projekčná plocha
150 x 200 cm
Priestor pre logo spoločnosti,
alebo špeciálnu graﬁku
110 x 106 cm

Priestor pre logo spoločnosti,
alebo špeciálnu graﬁku
110 x 91 cm

Skrytá plocha v rollupe 15 cm

Skrytá plocha v rollupe 15 cm

CENNÍK PROJEKČNÝ ROLL-UP
110 x 200 cm (šírka/výška)

Skrytá plocha v rollupe 15 cm

CENNÍK PROJEKČNÝ ROLL-UP
150 x 200 cm (šírka/výška)

Zadná projekcia

Zadná projekcia

Zadná projekcia

449,- EUR

499,- EUR

499,- EUR

539,- EUR

Obojstranná projekcia

Obojstranná projekcia

Obojstranná projekcia

Obojstranná projekcia

Obojstranná projekcia

469,- EUR

569,- EUR

Zadná projekcia

Zadná projekcia

349,- EUR

349,- EUR

Obojstranná projekcia

469,- EUR

Zadná projekcia

659,- EUR

Ceny sú uvedené bez DPH
Cena zahŕňa aj potlač bannerovej plochy
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