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Reklama na rolbe (úplne premaľovanie) 9 000,- €

Celá sezóna 250 000,- €

»  Mantinely
Mantinely ponúkajú dĺžkovo rozmer podľa požia- 

davky klienta, ktorý je limitovaný iba jeho výškou        
0,9 m. Atraktivita jednotlivých plôch je daná ich pozí- 
ciou voči pohľadu televíznych kamier a teda z hľadiska 
efektivity (množstvo záberov v jednotlivých TV počas 
celej sezóny), sú najvhodnejšie plochy M2, ktoré sa 
nachádzajú za bránkami a v rohoch klziska. Zaujímavé 
sú však aj plochy v strednom pásme pri trestných 
laviciach a boxe časomeračov. Pre plnohodnotnú 
prezentáciu je najvhodnejšia šírka loga či nápis v dĺžke 
od spomínaných 2 m a viac.

»  Hráčsky výstroj

 
  

 

»  Rolba
Rolba patrí neodmysliteľne ku každému hokejo-

vému stretnutiu a voľná plocha na jej karosérií môže 
účinne slúžiť na prezentáciu počas prestávok, pred 
zápasom či po skončení stretnutia.

 

»  Závesné plachty
Závesné plachtové pútače sú veľmi obľúbenou 

formou prezentácie. Nitra nie je výnimkou. Reklamné 
plachty budú zavesené pod strechou zimného štadióna 
pozdĺž celej dĺžky klziska, na dobre viditeľných miestach 
oproti obom hlavným tribúnam.

»  Ľadová plocha
Ľadová plocha patrí spolu s mantinelmi a výstrojom 

hráčov k najzaujímavejším atribútom reklamy na 
zimnom štadióne. Výrazné logo, či nápis na ľade 
zaručuje viditeľnosť z každej pozície hľadiska. 
Reklamná prezentácia touto formou je vysoko atrak-
tívna, prestížna a efektívna najmä pri televíznych  a 
internetových on-line prenosoch z každého domáceho 
zápasu. Aby boli plochy stále dobre čitateľné, sú počas 
celej sezóny riadne udržiavané a niekoľkokrát 
premaľované nanovo.

»  Generálny partner klubu

»  Skyboxy
Chcete sledovať hokejové zápasy vo veľkom štýle? 

Žiadny problém. HK Nitra disponuje 10 presklenými 
skyboxami (8-miestne luxusné V.I.P. lóže s full servisom, 
občerstvením, ozvučením a kúrením), vďaka kto- rým si 
môžete Vy, či Vaši obchodní partneri v pohodlí a súkromí 
vychutnávať naše domáce extraligové zápasy. V cene 
skyboxu je zahrnutá aj lukratívna reklamná plocha nad 
skyboxom o rozmeroch 300x70 cm.

 

»  Priečelie štadióna
Hokejový štadión Nitra Aréna je dobre viditeľný 

z okolitých parkovacích plôch. Táto reklamná plocha je 
veľmi atraktívna nielen tým, že k nej pred zápasom pravi-
delne mieria tisícky fanúšikov, ale oslovuje taktiež 
podobný počet fanúšikov futbalu, ktorí popri Nitra Aréne 
prechádzajú na susedný futbalový štadión, či množstvo 
návštevníkov mestského parku.

»  Druhá vlna »  Reklamná kocka
Cenník reklamných spotov

4 x 30 sekundový spot v PLAY OFF 130,- €

4 x 30 sekundový spot 100,- €

Počas prestávok, pred a po zápase Cena bez DPH *

Cena bez DPH *Reklamná prestávka počas tretín

150,- €30 sekundový spot

Plocha Popis Cena za bm

2 200,- €

M1 V zábere  TV kamier 3 200,- €

M3 Mantinely popri striedačkách 1 500,- €

M2
Za bránkami v najlepšom zábere TV kamier a 
fotoreportérov (šoty v spravodajstve počas 
celej sezóny)

3 900,- €

M4 Mantinely na striedačkách

Plo-
cha Popis Cena

Počet
plôch

Zákl.
rozmer

B 4 Plocha za bránkou 8 000,- €12 m2

K 8 Polovica kruhu na vhadzovanie 25 000,- €31,5 m2

O1 4 Plocha pred bránkami 10 000,- €10 m2

S 6 Plocha v strednom pásme 8 000,- €12 m2

O2 12 Plocha v obrannom pásme 8 000,- €10 m2

Cenník reklamy na výstroji

Rozmer 16x5 cm 8 500,- €

Rozmer 40x10 cm 30 000,- €

Brankárske betóny 15 000,- €

Brankárska vyrážačka 10 000,- €
Cena skyboxu na sezónu 
(27 zápasov v základnej časti + play-off) 8 000,- €

Cena skyboxu na jeden domáci zápas
play-off 600,- €

Cena skyboxu na jeden domáci zápas 
základnej časti 300,- €

Cena za m2 na výšku 1,5 m

Obojstranná plachta 5 000,- €

Priečelie štadióna Podľa dohody

Plocha Popis Cena za bm

DV1 Oproti TV kamerám a za bránkou v zábere 
TV, za mantinelom 3 000,- €

DV3 Za bránkou, pod VIP vhodné na plachty 
a prezentáciu pre divákov na ZŠ 2 000,- €

DV2 Plochy druhej vlny orientované do hľadiska 1 500,- €
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