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1. Galerie Vaňkovka

Fakta o centru

• pronajímatelná plocha 37.000 m2

• počet obchodních podlaží 2

• počet parkovacích míst 1.000

• průměrná denní návštěvnost cca. 40.000

• počet obyvatel spádové oblasti 1.297.000

• dostupnost centra na jižním okraji centra města mezi 
hl. vlakovým a autobusovým 
nádražím blízko křížení dálnic D1 
(Praha – Ostrava) a D2 (Brno –
Bratislava)

• otevření centra 25.3.2005

• nájemci Albert, P&C, C&A, New Yorker, 
Hervis, Deichmann, Datart, Bershka, 
Humanic, Desigual, Stradivarius,  
I-Style, Comfor, Douglas, Nordsee, 
McDonalds, Salamander, Pandora…. 



1. Galerie Vaňkovka

Plánek centra



2. Venkovní reklamní plochy

Světelná loga

Počet 61

Rozměry 60 cm x max.   7.065 cm
80 cm x max. 12.950 cm

Umístění po obvodu pláště 
budovy –
- Dornych 
- Trnitá 
- Úzká 
- Zvonařka 
- Hamburská 
- Waniecka

Ostatní techn. 
údaje jednotlivá písmena 

posazená na nosnou 
konstrukci, samostatně 
svítící, trafo integrované 
dovnitř písmen

Cena 150 € /měs.

+energie 5 €/měs./100W

Výrobní a montážní 
náklady na náklady nájemce

Pozn. k ceně - k uvedeným částkám bude připočítána aktuální 
výše DPH.



2. Venkovní reklamní plochy

Světelná loga

umístění log na plášti budovy



2. Venkovní reklamní plochy

Vlajky na fasádě centra

Počet 31

Rozměry š. 96 cm x v. 570 cm

Umístění po obvodu pláště 
budovy –
Ve Vaňkovce 5
Úzká 11
Zvonařka 9
Trnitá 4

Ostatní techn. 
údaje materiál: blockout banner 

690g (přesná specifikace bude

zaslána v případě objednávky 

pronájmu vlajek.)

Cena 2.000,- / 1 vlajka /
1 měsíc

Doba pronájmu minimálně 1 měsíc

Výrobní a montážní 
náklady na náklady nájemce

Pozn. k ceně - k uvedeným částkám bude připočítána aktuální 
výše DPH.



2. Venkovní reklamní plochy

Vlajky na fasádě centra

umístění vlajek na plášti budovy



2. Venkovní reklamní plochy

Bannery na fasádě budovy

Počet 3

Rozměry š. 665 cm x v. 285 cm

Umístění na plášti budovy 
Úzká
Dornych
Zvonařka

Ostatní techn. 
údaje banner zahnutý provařený

lem po obvodu,  kovová 
očka po 40 cm

Cena 30.000,-/1 banner/1 měsíc
20.000,-/1 banner/2 týdny

Doba pronájmu  min. 2 týdny

Výrobní, montážní 
a demontážní 
náklady                      na náklady nájemce

Pozn. k ceně - k uvedeným částkám bude připočítána aktuální 
výše DPH.



2. Venkovní reklamní plochy

Bannery na fasádě budovy

velkoplošné bannery



2. Venkovní reklamní plochy

Reklamní plochy na lávkách

Počet Tesco 55
Zvonařka 86

Rozměry 600 mm x 800  – 1990 
mm

Umístění lávka Úzká ulice -
(Tesco)
lávka - ulice Zvonařka

Ostatní techn. 
údaje                          pěnové PVC desky 5 

mm s celoplošným 
polepem exteriérovou 
folií

Cena 3.000,- / 1 plocha /
1 měsíc

Výrobní a montážní 
náklady na náklady nájemce

Pozn. k ceně - k uvedeným částkám bude připočítána aktuální 
výše DPH.



2. Venkovní reklamní plochy

Reklamní plochy na lávkách

umístění ploch na lávkách



2. Venkovní reklamní plochy

Kolektory

Počet 7

Rozměry 735 mm x 1.230 mm
1.620 mm x 1.215 mm

Umístění vstup Trnitá 
vstup Úzká 

Ostatní techn. 
údaje                          latexový tisk na 

translucentní samolepící 
fólii + laminace

Cena 3.500,- /1 kolektor /
1 měsíc

Doba pronájmu minimálně 1 měsíc

Výrobní a montážní 
náklady na náklady nájemce

Pozn. k ceně - k uvedeným částkám bude připočítána aktuální 
výše DPH.



2. Venkovní reklamní plochy

Kolektory

rozmístění kolektorů



3. Venkovní plocha pro umístění stánku

Venkovní plochy na ulici  Zvonařka a 
F. Wannicka

Rozměry max. 9 x 9 m

Umístění venkovní plocha na 
ulici Zvonařka, historická
ulice F. Wanniecka

Cena nájemné od 10.000,- / 1 den  
+ paušál za odběr energie
500,-/ 1 den 

Výrobní a montážní 
náklady na náklady nájemce

Pozn.
- vizuál stánku podléhá schválení managementu 

centra

Pozn. k ceně - k uvedeným částkám bude připočítána aktuální 
výše DPH.



2. Venkovní reklamní plochy

Stánky na volných plochách Úzká, Zvonařka

volná plocha na ulici Úzká

volná plochy na ulici Zvonařka



Pronájem prostoru pro umístění 
vlastního stánku

Rozměry 400 cm x 300 cm nebo 
300 cm x 300 cm

Max. výška 130 cm

Umístění přízemí nebo 1. patro
Cena :
- nájemné dohodou
- paušály (elektřina, 
vedlejší náklady, 
příspěvek na 
reklamu) cca. 6.000,- / 1 měsíc

Min.doba pronájmu 1 rok

Výrobní a montážní 
náklady na náklady nájemce

Pozn. 
- stánek musí být vyroben v konceptu, který je 
schválený pro prodejní stánky v Galerii Vaňkovka
- především je nutné dodržení  schváleného 
odstínu bílé barvy na opláštění stánku, dodržení 
materiálu, tvaru a max. výšky stánku
- vizuál stánku podléhá schválení managementu 
centra

4. Plochy pro umístění stánků v pasáži

Pozn. k uvedeným částkám bude připočítána aktuální výše DPH.



5. Krátkodobé prezentace

Krátkodobé prezentace a promoakce

Rozměry 3 m x 3 m – 5 m x 4 m

Umístění přízemí dle aktuální obsazenosti pasáže

Cena 
- pronájem místa od 10.000,- / 1 den
- paušál za odběr 
(elektřina) 500,- / 1 den 

Min. doba pronájmu 1 den
Max.doba pronájmu cca. 1 měsíc

Výrobní a montážní 
náklady na náklady nájemce

Pozn.
- prezentace a promoakce jsou možné s vlastním 
stánkem
- vizuál stánku podléhá schválení managementu 
centra

Pozn. k ceně - k uvedeným částkám bude připočítána aktuální 
výše DPH.



Krátkodobé prezentace a promoakce v přízemí centra

umístění stánků pro prezentace a promoakce

5. Krátkodobé prezentace



6. Prezentace automobilů

Prezentace automobilů je  možná pouze na 
podsvětlených podestách centra

Počet autopodest 2ks šikmá, 2ks rovná

Rozměry šikmá 200 cm x 500 cm
rovná 300 cm x 600 cm

Umístění přízemí centra – viz.plánek 

Cena 4.000,- Kč /1 auto / 1 den

Min. doba pronájmu 4 dny
Max.doba pronájmu cca. 1 měsíc

Výrobní a montážní 
náklady na náklady nájemce

Pozn. k ceně - k uvedeným částkám bude připočítána aktuální 
výše DPH.



Volné plochy pro umístění autopodest

plochy pro umístění autopodest v pasáži

6. Prezentace automobilů



7. Vnitřní reklamní plochy

Vlajky v rotundě

Počet 6

Rozměry š. 150 cm x d.600 cm

Umístění strop rotundy 
uprostřed centra

Ostatní techn. 
údaje vlajkovina s 

fotorealistickým 
termosublimačním 
tiskem, obšitá, nahoře 
a dole 10 cm tunýlky

Cena 30.000,- / 1měsíc / 
za všechny vlajky
3.000,- (instalace a deinstalace)

Min. doba pronájmu 7 dní
Max.doba pronájmu dle dohody

Výrobní náklady na náklady nájemce

Pozn.
- vizuál podléhá schválení managementu centra

Pozn. k ceně - k uvedeným částkám bude připočítána aktuální 
výše DPH.



7. Vnitřní reklamní plochy

Vlajky v pasáži

Počet 8     

Rozměry š. 150 cm x d. 600 cm

Umístění strop galerie NC 

Ostatní techn. 
údaje vlajkovina s 

fotorealistickým 
termosublimačním 
tiskem, obšitá, nahoře 
a dole 10cm tunýlky

Cena 30.000,-/ 1 měsíc / 4 vlajky 

(2 světlíky)

3.000,- (instalace a deinstalace)

Min. doba pronájmu 14 dní

Max.doba pronájmu dle dohody

Výrobní náklady na náklady nájemce

Pozn.
- vizuál podléhá schválení managementu centra

Pozn. k ceně - k uvedeným částkám bude připočítána aktuální 
výše DPH.



7. Vnitřní reklamní plochy

Vlajky v rotundě centra a pasáži

rozmístění vlajek v rotundě a v pasáži



7. Vnitřní reklamní plochy

Diapanely

Počet 37

Rozměry 1.360 x 600 mm 1.strana
1.360 x 585 mm 2.strana

Umístění strop přízemí galerie 

Ostatní techn. 
údaje prosvětlené reklamní 

panely s 
oboustrannými 
diapozitivy 

Cena 80 €/měs.

+5 €/měs. energie

Výrobní náklady na náklady nájemce

Pozn. k ceně – k  uvedeným částkám bude připočítána aktuální 
výše DPH.



7. Vnitřní reklamní plochy

Diapanely
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rozmístění diapanelů v pasáži centra1



7. Vnitřní reklamní plochy

Reklamní plochy ve výtahu  

Počet 3 výtahy

Rozměry malý výtah š. 270 mm
velký výtah š. 300 mm
výška cca. 700 mm

Umístění               stěny výtahové kabiny

Ostatní techn. 
údaje samolepka momoner lesk

lepidlo nonpernament

Cena 5.000,- /1ks /1 měsíc
2.000,-/ 1 ks/1 týden

Min. doba pronájmu 1 týden
Max.doba pronájmu dle dohody

Výrobní a montážní 
náklady na náklady nájemce

Pozn. k ceně - k uvedeným částkám bude připočítána aktuální 
výše DPH.



7. Vnitřní reklamní plochy

Reklamní plochy - posuvné dveře 
výtahu  

Počet 8 velké výtahy
4 malé výtahy

Rozměry š. 200 cm x v. 220 cm
š. 90 cm x v.220 cm

Umístění               stěny posuvných dveří

Ostatní techn. 
údaje samolepka momoner lesk

lepidlo nonpernament

Cena 15.000,- / 1ks dveří /1 měsíc
5.000,- / 1 ks dveří/1 týden                                     

Min. doba pronájmu 1 týden
Max.doba pronájmu dle dohody

Výrobní a montážní 
náklady na náklady nájemce

Pozn. k ceně - k uvedeným částkám bude připočítána aktuální 
výše DPH.



7. Vnitřní reklamní plochy

Reklamní plochy ve výtazích a na posuvných dveří výtahů  

výtahy



Podlahová grafika

Počet neomezen

Rozměry dle dohody (cca. A3 formát)

Umístění podlahové plochy pasáže 
přízemí, 1.NP. , případně u
vstupů na parkoviště

Ostatní techn. 
údaje samolepka momoner 

lesk.lepidlo nonpermanent 

Cena 1.500,- / 1 ks /1 měsíc
500,- / 1 ks/ 1 týden

Doba pronájmu minimálně 1 týden

Výrobní a montážní 
náklady na náklady nájemce

Pozn.
- vizuál podléhá schválení managementu centra

Pozn. k ceně - k uvedeným částkám bude připočítána aktuální 
výše DPH.

7. Vnitřní reklamní plochy



7. Vnitřní reklamní plochy

Pozn. k ceně - k uvedeným částkám bude připočítána aktuální 
výše DPH.

Polepy skel travelátorů a pojízdných 
schodů
Počet 8 eskalátorů

6 travelátorů 

Rozměry skel od š.140 x v.63 cm (eskal.)  
od š.150 x v.75 cm (travel.)

Umístění skleněné tabule zábradlí

Ostatní techn. 
údaje fotorealistické rozlišení

samolepka momoner lesk
oboustranná
lepidlo nonpernament     
barevnost :4/0, 

Cena 30.000,- / 1 eskalátor
či travelátor)/1 měsíc
10.000,-/1 týden/1 eskalátor 
čí travelátor
(celé obě strany skleněné 

výplně).

Doba pronájmu minimálně 1 týden

Výrobní a montážní 
náklady na náklady nájemce
Pozn.
- vizuál podléhá schválení managementu centra



7. Vnitřní reklamní plochy

Skla travelátorů a pojízdných schodů z přízemí na 1.NP

travelátory a eskalátory - přízemí



7. Vnitřní reklamní plochy

Skla travelátorů a pojízdných schodů z 1.NP na 2.NP

travelátory a eskalátory - 1.NP



7. Vnitřní reklamní plochy

Skla travelátorů a pojízdných schodů z 1P na 2P

travelátory a eskalátory P1



Polep stolů ve foodcourtu

Počet 110 stolů

Rozměry polepu 50 x 50 cm

Umístění jídelní stolky ve foodcourtu

Ostatní techn. 
údaje samolepka momoner 

lesk.lepidlo nonpermanent 

Cena 1.500,- / 1 ks /1 měsíc
500,- / 1 ks/ 1 týden

Doba pronájmu minimálně 1 týden

Výrobní a montážní 
náklady na náklady nájemce

Pozn.
- vizuál podléhá schválení managementu centra

Pozn. k ceně - k uvedeným částkám bude připočítána aktuální 
výše DPH.

7. Vnitřní reklamní plochy



7. Vnitřní reklamní plochy

Stolky foodcourtu v přízemí

food - přízemí



7. Vnitřní reklamní plochy

Reklamní cedule v pasáži

Počet od 1 ks     

Rozměry 96 cm x 96 cm

Umístění volné plochy u vstupů do 
centra

Ostatní techn. 
údaje pěnové PVC desky 5 

mm s celoplošným 
polepem interiérovou 
folií, oboustranný polep

Cena 500,-/ 1 den / 1 ks 

Doba pronájmu dle dohody, min. 1 týden

Výrobní náklady na náklady nájemce

Pozn.
- vizuál podléhá schválení managementu centra

Pozn. k ceně - k uvedeným částkám bude připočítána aktuální 
výše DPH.



7. Vnitřní reklamní plochy

Plochy vstupů do Galerie v přízemí 

varianty umístění cedulí - přízemí



7. Vnitřní reklamní plochy

Plochy u vstupů do Galerie na 1.NP

varianty umístění cedulí - 1.NP



7. Vnitřní reklamní plochy

Plochy vstupů a lávky na 1P 

varianty umístění cedulí - P1



8. Reklamní plochy na parkovišti

Polepy závor

Počet 8 

Rozměry š. 80 mm
d. 1280 - 2.550 mm

Umístění závory na nájezdech a 
výjezdech z park.

Ostatní techn. 
Údaje samolepka Polymer, 

laminace matná, 
fotorealistický tisk

Cena 5.000,-/ 1 závora /1 měsíc
2.000,-/ 1 závora/ 1 týden

Min. doba pronájmu 1 týden
Max.doba pronájmu dle dohody

Výrobní a montážní 
náklady na náklady nájemce

Pozn. k ceně - k uvedeným částkám bude připočítána aktuální 
výše DPH.



8. Reklamní plochy na parkovišti

Parkovací stojany

Počet 8

Rozměry š.   400 mm
d.   470 mm
v. 1.200 mm

Umístění parkovací stojany

Ostatní techn. 
Údaje Dibond nebo Komalu, 

PVC monomer, 
mildsolventní tisk, 
laminace matná

Cena 1.000/ 1 stojan / 1 den

Min. doba pronájmu 1 týden
Max.doba pronájmu dle dohody

Výrobní a montážní 
náklady na náklady nájemce

Pozn. k ceně - k uvedeným částkám bude připočítána aktuální 
výše DPH.



8. Reklamní plochy na parkovišti

Sloupy na parkovišti

Počet cca. 12 sloupů u vchodů na 
pasáž

Rozměry š.   400 mm
h.   600 mm
v. 1.000 mm

Umístění sloupy na ploše parkoviště

Ostatní techn. 
údaje Dibond nebo Komalu, 

PVC monomer, 
mildsolventní tisk, 
laminace matná

Cena 5.000,-/1 sloup/1 měsíc
2.000,-/1 sloup/ 1 týden

Min. doba pronájmu 1 týden
Max.doba pronájmu dle dohody

Výrobní a montážní 
náklady na náklady nájemce

Pozn. k ceně - k uvedeným částkám bude připočítána aktuální 
výše DPH.



8. Reklamní plochy na parkovišti

sloupy na parkovišti

skla podél jezdících schodů z P1 na P2

polepy závor a kryty na závorové stojany

Parkovací stojany, závory a sloupy a skla kolem jezdících 
schodů na parkovišti P1



8. Reklamní plochy na parkovišti

Skla u jezdících schodů z P1 na P2 
- parkoviště

Počet 8

Rozměry š. 350 – 700 mm
v. 900 mm

Umístění skla podél travelátorů,   
jezdících schodů

Ostatní techn. 
údaje fotorealistické rozlišení

samolepka momoner lesk
lepidlo nonpernament     
barevnost :4/0

Cena 3.000,-/ 1 sklo / 1 měsíc
1.000,-/ 1 sklo / 1 týden

Min. doba pronájmu 1 týden
Max.doba pronájmu dle dohody

Výrobní a montážní 
náklady na náklady nájemce

Pozn. k ceně - k uvedeným částkám bude připočítána aktuální 
výše DPH.



8. Reklamní plochy na parkovišti

Skla kolem jezdících schodů schodů a travelátrů P2

skla podél jezdících schodů z P1 na P2



8. Reklamní plochy na parkovišti

Okna vestibulů P1 a P2

Počet 16 

Rozměry š. 550 mm
v. 1.700 mm

Umístění okna vestibulů na park.
P1 a P2

Ostatní techn. 
údaje fotorealistické rozlišení

samolepka momoner. 
Oboustranný polep
lepidlo nonpernament

Cena 5.000,- / 1 okno /1 měsíc
2.000,- / 1 týden/1 týden

Min. doba pronájmu 1 týden
Max.doba pronájmu dle dohody

Výrobní a montážní 
náklady na náklady nájemce

Pozn. k ceně - k uvedeným částkám bude připočítána aktuální 
výše DPH.



8. Reklamní plochy na parkovišti

Parkoviště P1 – okna vestibulů P1 a bannery na stropě

okna vestibulů na P1

umístění stropních bannerů



8. Reklamní plochy na parkovišti

Parkoviště P2 - okna vestibulů P2

okna vestibulů P2



8. Reklamní plochy na parkovišti

Prostory vestibulů parkoviště P1 a P2

Počet 8

Rozměry plochy cca. 50 cm x 100 cm

Umístění plochy u pokladních 
automatů

Ostatní techn. 
údaje stojany na reklamní 

tiskoviny (časopisy, 
letáky,….)

Cena 5.000,- / 1 stojan / 1 měsíc
2.000,- / 1 stojan / 1 týden

Doba pronájmu minimálně 1 týden

Výrobní a montážní 
náklady na náklady nájemce

Pozn. k ceně - k uvedeným částkám bude připočítána aktuální 
výše DPH.



8. Reklamní plochy na parkovišti

Prostory vestibulů parkoviště (u pokladen) P1

plochy k pronájmu ve vestibulech P1



8. Reklamní plochy na parkovišti

Prostory vestibulů parkoviště (u pokladen) P2

plochy k pronájmu ve vestibulech P2



9. Další možnosti reklamy

Plochy na všech skleněných 
vstupních dveřích

Počet 92 ks

Rozměry š. 700mm x v. 300mm

Umístění skla dveřních křídel –
hlavní vstupy, vstupy 
na parkoviště

Ostatní techn. 
Údaje samolepka momoner 

lesk.lepidlo nonpermanent

Cena 1.000,- / 2ks / 1 den

Min. doba pronájmu 1 měsíc
Max.doba pronájmu dle dohody

Výrobní a montážní 
náklady na náklady nájemce

Pozn. k ceně - k uvedeným částkám bude připočítána aktuální 
výše DPH.



Plochy na všech skleněných vstupních dveřích přízemí

umístění samolepek na vstupních dveřích

9. Další možnosti reklamy



Plochy na všech skleněných vstupních dveřích 1.NP

umístění samolepek na vstupních dveřích 1.NP

9. Další možnosti reklamy



Plochy na všech skleněných vstupních dveřích P1

umístění samolepek na vstupních dveřích

9. Další možnosti reklamy



Plochy na všech skleněných vstupních dveřích P2

umístění samolepek na vstupních dveřích

9. Další možnosti reklamy



Parkovací lístky 1/1

Počet cca. 4.200 vozů /1 den

Rozměry 8,7 x 5,4 cm

Umístění papírový parkovací 
lístek

Ostatní techn. 
údaje bílý papír a jedno či 

vícebarevný tisk

Cena výroby náklady na výrobu 
125.000ks (cca.měsíční 
vjezdy) jsou 1.400-
1.500 EUR

Cena reklamy 30.000,- Kč / 125.000ks 
/1 měsíc

Doba pronájmu minimálně 1 měsíc

Výrobní a montážní 
náklady na náklady nájemce

9. Další možnosti reklamy

Pozn. k ceně - k uvedeným částkám bude připočítána aktuální 
výše DPH.



Parkovací lístky 2/2

Parametry inzerce

9. Další možnosti reklamy



10. Kontakty

Kontaktní údaje

Management centra Galerie Vaňkovka Brno

Aneta Lysáková
Ve Vaňkovce 1
602 00 Brno

Tel. 533 110 118, 739 540 746
E-mail: aneta.lysakova@ece.com


