
REKLAMNÉ PLOCHY  
OC MIRAGE ŽILINA



20
24

28

14

34

18

38

42
44

26

30

16

36

40

OBSAH
02
04

08
06

12

ÚVOD

REKLAMY NA ŤAHOKOVE 

VEĽKOPLOŠNÁ LED OBRAZOVKA 

CITYLIGHTY

VISIACE BANNERY

BANNERY VO VÝKLADOCH

VÝKLADY

KONŠTRUKCIA NA REKLAMU – BIGBOARDY

KARUSEL

PYLÓN

KLIP RÁMY

LCD OBRAZOVKY

REKLAMNÉ PLOCHY NA HYDRANTOCH

MAGAZÍN MIRAGE

INTERNÉ RÁDIO

PREZENTÁCIA NA WEBE A FACEBOOKU

VSTUP DO PARKOVACIEHO DOMU – OC MIRAGE

PODNOSY FOODCOURT

VEĽKOPLOŠNÁ REKLAMA

Obchodné centrum MIRAGE vyrástlo priamo v centre 
Žiliny v roku 2010 a za ten čas sa právom stalo moder-
ným srdcom mesta. Dnes je neoddeliteľnou súčasťou 
dokonalej symbiózy historického jadra Žiliny a vysoko 
modernej architektúry. Vďaka veľkému a rozmanitému 
výberu prevádzok je obchodné centrum vyhľadáva-
ným miestom na nákupy, zábavu i relax pre ľudí z blíz-
keho i ďalekého okolia. Okrem noviniek zo sveta módy, 
bytového dizajnu a životného štýlu tu objavíte celkom 
novú dimenziu zábavy. Pod jednou strechou sa môžete 
vyžiť športovo i kultúrne, či už s priateľmi alebo rodinou. 
K dispozícii je niekoľko bowlingových dráh, fitness  cen-
trum pre ženy, reštaurácie medzinárodného charakte-
ru, štýlové fajčiarske i nefajčiarske kaviarne, galéria, pláž, 

podmorský svet či rozľahlý detský svet. Každý mesiac 
organizuje na svojom námestí na -1. podlaží množstvo 
zaujímavých podujatí, nevynímajúc koncerty, divadlo, 
či vždy originálne výstavy. Obchodné centrum  MIRAGE 
vychádza svojim návštevníkom v  ústrety i  servisnými 
službami – nachádzajú sa tu banky, bankomaty, lekár-
ne, prevádzky na každodenný nákup potravín či drogé-
rie, klientske centrum SAD Žilina, ale napríklad i preba-
ľovacia miestnosť, ktorá je nenahraditeľná pre mamičky 
s bábätkami, ako aj servis zapožičania kočíkov zadarmo. 
Zároveň návštevníci obchodného centra môžu po-
hodlne a  zadarmo parkovať v  nízkopodlažných gará-
žach a vychutnať si deň strávený v Obchodnom centre  
MIRAGE, v ktorom sa nikdy nenudíte.

ÚVOD



Pohľad z Hlinkovho námestia Ul. Dolný val

Ul. Hurbanova 04

Hlinkovo námestie

Rozmery plochy 4,0 x 1,0 m 2,0 x 2,0 m 2,0 x 0,5 m 1,0 x 1,0 m
Základná cena za mesiac 100 € 100 € 50 € 50 €

Ul. Dolný val

Rozmery plochy 4,0 x 1,0 m 2,0 x 2,0 m 2,0 x 0,5 m 1,0 x 1,0 m
Základná cena za mesiac 100 € 100 € 50 € 50 €

Ul. Hurbanova

Rozmery plochy 4,0 x 1,0 m 2,0 x 2,0 m 2,0 x 0,5 m 1,0 x 1,0 m
Základná cena za mesiac 150 € 150 € 100 € 100 €

Ťahokov na:

• Námestí Andreja Hlinku má rozmery 6,0 x 6,0 m
• Hurbanovej ulici pri vjazde do garáží má rozmery 8,0 x 4,5 m
• ulici Dolný val má rozmery 4,0 x 7,5 m

* Minimálna doba prenájmu je 1 rok

* Minimálna doba prenájmu je 1 rok

* Minimálna doba prenájmu je 1 rok

* Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
* Osobitné zľavy:
* Cena za výrobu reklamnej plochy závisí od jednotlivého prevedenia.

Obchodné centrum MIRAGE je situované v absolútnom centre mesta Žilina, v najfrekventovanejšom mieste pešej zóny, 
kde od Národnej ulice, cez Hlinkovo námestie, Farské schody až na Mariánske námestie prechádza denne cca 90-tisíc 
ľudí a po priľahlej frekventovanej Ulici J. M. Hurbana prejde denne 15-tisíc vozidiel. Reklamné plochy na ťahokove na 
Hlinkovom námestí a na ulici Dolný val vykazujú vysoký zásah na tisícky chodcov a plocha na Hurbanovej ulici okrem 
tisícok chodcov zasiahne aj osoby prepravované mestskou hromadnou dopravou a osobnými vozidlami.

REKLAMY NA ŤAHOKOVE



Námestie Andreja Hlinku 06

Frekvencia
Počet zobrazení

Cena za mesiac
za deň za týždeň za mesiac

1x za 10 min 72 504 2 160 180 €
1x za 6 min 120 840 3 600 300 €
1x za 5 min 144 1 008 4 320 360 €
1x za 4 min 180 1 260 5 400 450 €
1x za 3 min 240 1 680 7 200 600 €
1x za 2 min 360 2 520 10 800 900 €
1x za 1 min 720 5 040 21 600 1 800 €

Balíček
Počet zobrazení Cena za  

odvysielanieza deň za týždeň za mesiac
Jednodňový 72 36 €

Týždenný 72 504 3 600 96 €

* Ceny su uvedené bez 20 % DPH.
* Dľžka spotu je 20 sekúnd.
* Vysielací čas je 12 hodín denne (od 9.00 hod do 21.00 hod).
* Po vzájomnej dohode je možné zmeniť dľžku spotu.

Dominantne pôsobí z pohľadu z Námestia Andreja Hlinku veľkoplošná obrazovka s rozmermi 6,4 x 3,84 m. 
Obrazovka je umiestnená na takzvanej rampe, pri najfrekventovanejšom vchode do obchodného centra MIRAGE, 
na mieste, kde je výhľad z celého Hlinkovho námestia, ktorým denne prejde 60-tisíc chodcov.

Je možné propagovať aj video alebo obrázok s rozlíšením 640 x 384 px (video vo formáte XVID / avi, 
obrázok vo formáte JPG / PNG).

Základný balíček

VEĽKOPLOŠNÁ LED OBRAZOVKA

Extra balíček



2. podzemné podlažie

3. podzemné podlažie 2. podzemné podlažie 08

V OC MIRAGE ponúkame 28 reklamných plôch na citylightoch, ktoré sú umiestnené v interiéri OC MIRAGE  
v priestoroch s najväčšou frekvenciou návštevníkov od -3. až po 3. podlažie.

Cenník reklamných plôch: 160 € / mesiac

Zľavy sú poskytované individuálne pri každom väčšom odbere reklamných plôch.
Ponuka tlače a inštalácie CLV za cenu 25 € (možnosť dodania už vytlačených plagátov).

CITYLIGHTY

Prehľad citylightov v OC MIRAGE
Rozmery plagátu: 1 180 x 1 750 mm, rozmery viditeľnej plochy: 1 122 x 1 704 mm (text minimálne 30 mm od okraja)

Podlažie / označenie

podzemné podlažie

3.
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nadzemné podlažie
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Doba nájmu 1 mesiac od 3 do 5 mesiacov od 6 do 9 mesiacov viac ako 9 mesiacov
Základná cena / ks mesiac 400 € 300 € 200 € 100 €
Zľava 0 % 25 % 50 % 75 %

Inštalácia a deinštalácia:

• Realizáciu zavesenia zabezpečuje poskytovateľ OC MIRAGE.
• Obojstranná tlač banneru, orez bez okrajov, tunel hore a dole a inštalácia je v hodnote 800 € / ks.

* Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Rozmer banneru: 1,3 x 10 m

VISIACE BANNERY



Výklady pre umiestnenie reklamných bannerov s rozmermi 1 530 x 2 580 mm (viditeľná plocha 1 496 x 2 546 mm, 
text minimálne 30 mm od okraja) sa nachádzajú pri vchode z Námestia Andreja Hlinku a pri karuseli s rozmermi  
1 030 x 2 580 mm (viditeľná plocha 997 x 2 546 mm, text minimálne 30 mm od okraja).

Tlač a výves bannerov je v hodnote 350 €.

BANNERY VO VÝKLADOCH

Doba nájmu 1 mesiac od 3 do 5 mesiacov od 6 do 9 mesiacov viac ako 9 mesiacov
Základná cena / ks mesiac 200 € 180 € 144 € 94 €
Zľava 0 % 10 % 20 % 35 %

* Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

14



Výklady pre prezentáciu, umiestnenie reklamných bannerov, sa nachádzajú na ulici Dolný val.
Výklady sú osvetlené.

Rozmery výkladu sú 2 845 x 2 860 mm.
Maximálne rozmery reklamy, ktorú možno do výkladu umiestniť, sú 2 800 x 1 500 mm.

Cena za tlač a inštaláciu výkladov je 320 €.

VÝKLADY

Doba nájmu 1 mesiac od 3 do 5 mesiacov od 6 do 9 mesiacov viac ako 9 mesiacov
Základná cena / ks mesiac 100 € 80 € 60 € 40 €
Zľava 0 % 20 % 40 % 60 %

* Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

16
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Z Ulice J. M. Hurbana sú situované osvetlené konštrukcie na umiestnenie reklamných plachiet –  
s rozmermi 1 700 x 4 850 mm, 2 900 x 3 980 mm a 3 400 x 4 850 mm.

Výroba a inštalácia pri rozmeroch 1 700 x 4 850 mm je 260 €.
Výroba a inštalácia pri rozmeroch 2 900 x 3 980 mm je 350 €.
Výroba a inštalácia pri rozmeroch 3 400 x 4 850 mm je 400 €.

KONŠTRUKCIA NA REKLAMU  
– BIGBOARDY

Doba nájmu 1 mesiac od 3 do 5 mesiacov od 6 do 9 mesiacov viac ako 9 mesiacov
Základná cena / ks mesiac 200 € 180 € 144 € 94 €
Zľava 0 % 10 % 20 % 35 %

* Všetky ceny sú uvedené bez DPH.



Vchod z Hlinkovho námestia

Vchod z ulice Dolný a Horný val

20

V OC MIRAGE na -3. a 1. podlaží sú umiestnené otočné vchody KARUSEL, ktoré sú zároveň najfrekventovanejšími 
vstupmi do obchodného centra. 
Umiestnenie prezentácie či reklamy na tomto nosiči je vysoko účinné.

Karusel na -3. podlaží, vchod z Námestia Andreja Hlinku, priemerne denne použije 12 000 návštevníkov centra.
Karusel na 1. podlaží, vchod z ulice Dolný a Horný val, priemerne denne použije 11 000 návštevníkov centra.

Priestor má rozmery 850 mm x 1100 mm x 1450 mm, pričom jeho výška je 2300 mm a nosnosť 30–40 kg.

Cena za využitie výkladov v karuseli je 200 € za mesiac (cena nezahŕňa zaobstaranie figurín).

KARUSEL – FIGURÍNY

Doba nájmu 1 mesiac od 3 do 5 mesiacov od 6 do 9 mesiacov viac ako 9 mesiacov
Základná cena / ks mesiac 200 € 180 € 144 € 94 €
Zľava 0 % 10 % 20 % 35 %

* Všetky ceny sú uvedené bez DPH.



Ulica Dolný a Horný val

Vchod z Hlinkovho námestia 22

V OC MIRAGE na -3. a 1. podlaží sú umiestnené otočné vchody KARUSEL, ktoré sú zároveň najfrekventovanejšími 
vstupmi do obchodného centra. 
Umiestnenie prezentácie či reklamy na tomto nosiči je vysoko účinné.

Karusel na -3. podlaží, vchod z Námestia Andreja Hlinku, priemerne denne použije 12 000 návštevníkov centra.
Karusel na 1. podlaží, vchod z ulice Dolný a Horný val, priemerne denne použije 11 000 návštevníkov centra.

Veľkosť plochy, ktorú možno polepiť na karuseli na -3. podlaží, je 685 mm x 300 mm.
Veľkosť plochy, ktorú možno polepiť na karuseli na 1. podlaží, je 690 mm x 300 mm.

Cena za využitie plochy polepu na karuseli za mesiac je 200 €, v cene sú zahrnuté dva polepy na jednom skle.

KARUSEL – POLEP

* Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Doba nájmu 1 mesiac od 3 do 5 mesiacov od 6 do 9 mesiacov viac ako 9 mesiacov
Základná cena / ks mesiac 200 € 180 € 144 € 94 €
Zľava 0 % 10 % 20 % 35 %



Pylón je umiestnený na Námestí Andreja Hlinku nad vchodom v -3. podlaží. 
V prípade zníženej viditeľnosti je nepretržite osvetlený.

Rozmery pylónu sú 1,0 x 3,0 m s možnosťou prezentácie značiek s rozmermi cca 1,0 x 0,5 m.

Pylón sa nachádza v blízkosti najfrekventovanejšej uličky v Žiline, pri Farských schodoch, ktorá je hlavným ťahom medzi 
Námestím A. Hlinku a Mariánskym námestím. Denne tadiaľto prejdú tisícky ľudí.

Cena za umiestnenie prezentácie značky je 1500 € / rok.

PYLÓN

24



1. nadzemné podlažie

1. nadzemné podlažie

V priestoroch pri eskalátoroch sú situované klip rámy, na ktorých sú umiestnené obojstranné reklamné plochy.

Rozmery klip rámu sú 1 536 x 826 mm.

Cena za prenájom plochy je 50 € / mesiac.

Cena za tlač a inštaláciu je 25 € (možnosť dodania vytlačených plagátov).

KLIP RÁMY

Pohľad z 2. podzemného podlažia 26



2. nadzemné podlažie

V priestoroch OC MIRAGE je na všetkých podlažiach rovnomerne rozmiestnených 104 LCD obrazoviek. 

LCD obrazovky sú účinnou formou vizuálnej prezentácie prostredníctvom animovaných klipov či statickej 
prezentácie produktov, značiek alebo prebiehajúcich akcií v obchodnom centre, či prezentácia udalostí a produktov 
mimo obchodného centra.
Je možné propagovať aj video alebo obrázok s rozlíšením 1 920 x 1 080 px alebo 1 280 x 720 px (video vo formáte 
H.264 / mp4, obrázok vo formáte JPG / PNG). Reklama sa zobrazuje minimálne raz za 20 minút.

Cena: 300 € / mesiac

LCD OBRAZOVKY

2. podzemné podlažie 28



Podlažie / označenie
podzemné podlažie (pp) nadzemné podlažie (np)

3. 2. 1. 1. 2. 3.
3. pp-01 2. pp-04 1. pp-05 1. np-10 2. np-17 3. np-24
3. pp-02 1. pp-06 1. np-11 2. np-18 3. np-25

3. pp-03 1. pp-07 1. np-12 2. np-19 3. np-26
3. pp-04 1. pp-08 1. np-13 2. np-20 3. np-27

1. np-14 2. np-21 3. np-28

1. np-15 2. np-22 3. np-29

3. np-30

Prehľad hydrantov v OC MIRAGE

1. np – lepka 3. np – látka 30

V obchodnom centre je rozmiestnených 28 hydrantov v obchodných priestoroch, ktoré sú prekryté reklamným 
nosičom. Umiestnenie jednotlivých reklamných plôch je zakreslené v pôdorysoch jednotlivých podlaží.

Cena za jednu reklamnú plochu na hydrantoch je 200 € / mesiac.

Cena za tlač a inštaláciu závisí od rozmerov a materiálu.

REKLAMNÉ PLOCHY NA HYDRANTOCH

Prehľad hydrantov v OC MIRAGE

Poschodie Rozmery Materiál Poschodie Rozmery Materiál
3. pp - 01 99 x 310 cm lepka 1. np - 10 85 x 327 cm lepka
3. pp - 02 100 x 310 cm látka 1. np - 11 113 x 324 cm látka
3. pp - 03 116 x 389 cm látka 1. np - 12 85 x 330 cm lepka
3. pp - 04 98 x 286 cm lepka 1. np - 13 116 x 327 cm látka
2. pp - 04 85 x 308 cm lepka 1. np - 14 85 x 325 cm lepka
1. pp - 05 85 x 308 cm lepka 1. np - 15 113 x 324 cm látka
1. pp - 06 85 x 306 cm lepka 2. np - 17 85 x 328 cm lepka
1. pp - 07 85 x 306 cm lepka 2. np - 18 113 x 324 cm látka
1. pp - 08 113 x 309 cm látka 2. np - 19 85 x 327 cm lepka

2. np - 20 120 x 326 cm látka

2. np - 21 85 x 328 cm lepka

2. np - 22 120 x 254 cm látka

3. np - 24 85 x 304 cm lepka

3. np - 25 113 x 304 cm látka

3. np - 26 88 x 304 cm lepka

3. np - 27 75 x 303 cm lepka

3. np - 28 310 x 260 cm látka

3. np - 29 85 x 305 cm lepka

3. np - 30 85 x 305 cm lepka



2np-110-33

2. np

1. np

3. np 322. pp

1. pp

3. pp

REKLAMNÉ PLOCHY NA HYDRANTOCH



MOŽNOSTI INZEROVANIA

Vážený obchodný partner,

radi by sme vám dali do pozornosti možnosť inzerovať v ďalších číslach štýlového mesačníka MIRAGE. Len pripomí-
name, že v mesačníku bývajú uverejnené rozhovory so známymi osobnosťami zo slovenského šoubiznisu, zoznam 
plánovaných akcií, reportáže z uplynulých podujatí, program kín i zaujímavé miesta v okolí Žiliny a Trenčína, komiks 
o príhodách dievčiny Žilky.

Špeciálna ponuka 

1/1 strana
190 × 260 mm

1/2 šírka
190 × 127 mm

1/2 výška
93 × 260 mm

1/4 výška
93 × 127 mm

1/4 šírka
190 × 61 mm

1/6
93 × 85 mm

1235 €
BEZ DPH

604,50 €
BEZ DPH

604,50 €
BEZ DPH

295,28 €
BEZ DPH

295,28 €
BEZ DPH

99 €
BEZ DPH

Inzertná strana

Produktová strana Reklama v komikse

1 ks LOGO (názov v texte)  

10 €
 BEZ DPH

1 položka 

10 €
 BEZ DPH

34

Magazín Obchodného centra MIRAGE je exkluzívne periodikum, ktoré prináša nielen informácie o obchodnom centre, 
sortimente, službách a programe v OC MIRAGE, ale taktiež sa zaradil medzi kvalitné lifestylové periodiká v regióne.

Distribuuje sa priamo v Obchodnom centre MIRAGE a v MIRAGE BUS.

Periodicita: 11-krát ročne (mesačná periodicita s prázdninovým dvojčíslom)
Náklad: 8 000 – 12 000 ks
Počet strán: 40 až 48
Formát: 190 x 260 mm
Obálka: farebnosť 4/4, krieda lesklá 200 g, lamino lesklé 1/0
Vnútorné listy: farebnosť 4/4, krieda lesklá 115 g

MAGAZÍN MIRAGE

AKCIOVÉ PONUKY 

1.
2.

4.
3.

5.

3 opakovania 1/6 strany inzercie 
+ 1× ½ strany, PR článok zdarma

3 opakovania ¼ strany inzercie 
+ 2× ½ strany, PR článok zdarma

3 opakovania ½ strany inzercie 
+ 3× ½ strany, PR článok zdarma

uvádzacia zľava k inzercii 
1/1strany alebo ½ strany 
-30 % (pre nových inzerentov)

zľava pri trojnásobnom opakovaní 
inzercie 1/1 strany alebo ½ strany 
-20% (pre všetkých inzerentov)

Výpočet všetkých zliav (bez DPH) pri prvoinzerentoch: 
1 235,00 € -30% = 864,50 € + 3 opakovania = 
= 2 593,50 € -20% = 2 074,80 €
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Prezentácia prostredníctvom interného rádia v centre.

Maximálna dĺžka spotu: 30 sek.

Frekvencia vysielania spotu: 1 x za 60 min. alebo na základe individuálneho mediaplánu

Čas vysielania rádia: 9.00 až 21.00 hod.

Cena za vysielanie spotu: 5 € / spot

V cene nie je zahrnutá výroba spotov. Spoty je možné dodávať vo formátoch MP3, AAC, WAV 44 100 Hz, 
16-bit PCM tri dni pred začiatkom kampane.

V prípade záujmu zabezpečenie výroby spotu od 99 € podľa náročnosti výroby spotu.

Ceny sú uvádzané bez DPH.

INTERNÉ RÁDIO



Prezentácia na oficiálnom webe centra www.mirageshopping.sk a na Facebooku.

Hlavný banner na webovej stránke má rozmery 915 x 215 px.
Rozmery pop-up reklamy sú 800 x 570 px, cena 200 € / týždeň.
Príspevok na Facebooku má rozmery 504 x 504 px.

Prezentácia na hlavnom banneri webovej stránky OC MIRAGE a príspevok na Facebooku  
je pre nájomníkov OC MIRAGE zadarmo.

PREZENTÁCIA NA WEBE A FACEBOOKU
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Detail typickej reklamy M  1/25 (OC MIRAGE REKLAMY FASÁDA SO03 – DIZAJN MANUÁL)

Detail typickej reklamy M  1/25 (OC MIRAGE REKLAMY FASÁDA SO03 – DIZAJN MANUÁL)
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Točňa v časti prelínania sa ulíc J. M. Hurbana a Kálov je hlavným dopravným uzlom centra. Vjazd do parkovacieho 
domu ako aj vjazd pre zásobovanie centra je vysoko frekventovaným dopravným uzlom. 

Na fasáde je príprava na svetelnú 3D prezentáciu podľa nižšie uvedeného manuálu. 
Ide o jednu z najúčinnejších foriem prezentácie v exteriéri centra.

Veľkosť jednotlivých reklamných plôch je daná manuálom.

Najkratšia doba prezentácie je 12 mesiacov.

Cena sa stanovuje individuálne.

Konštrukcia centra

Plechová pásovina privarená ku konštrukcii centra

Podsvietené 3D písmo primontované k alucobondu

Alucobond – farba antracitgrau, RAL 7016

Jaklová konštrukcia 50 / 50, 
prášková farba antracitgrau, RAL 7016

Minimálna vzdialenosť 3D písma 
od okraja alucobondu

VSTUP DO PARKOVACIEHO DOMU  
OC MIRAGE



Na treťom podlaží centra, v časti FOODCOURT, je možné na podnosoch využiť prezentáciu na jednorazových 
papierových podložkách, umiestnených na podnosoch (potlačený plagát s prezentáciou klienta – vytlačené 
plagáty je potrebné dodať).

Rozmery podložiek – reklamnej plochy 297 x 420 mm (A3)
Počet návštevníkov foodcourtu priemerne za deň: 1 200
Cena za umiestnenie prezentácie: 500 ks / 50 €

PODNOSY FOODCOURT
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VEĽKOPLOŠNÁ REKLAMA
Na presklenej stene OC MIRAGE z Námestia Andreja Hlinku sa na dvoch podlažiach nachádzajú priestory 
na umiestnenie veľkoplošných reklám.  

Na 1. podlaží je možné umiestniť plachtu s rozmermi 1 005 x 305 cm.
Na 2. podlaží je možné nalepiť na stenu reklamu s rozmermi 1 010 x 315 cm.

Cena za prenájom je 800 € / rok.

Cena za tlač a inštaláciu veľkoplošnej reklamy je 500 €.



Nám. A. Hlinku 7B, 010 01 Žilina
www.mirageshopping.sk


