
       
A jövő reklámja! 

 
 
 
 
A ReklámLCD a legmodernebb, a vásárlók igényeinek leginkább megfelelő hirdetési 
lehetőség azokon a területeken, ahol nagy az ügyfélforgalom. 
 
A rendszer LCD kijelzőkkel ellátott ügyfélteret jelent, ahol az LCD kijelző kiváló 
reklámfelület mindenkinek. Minden olyan helyiségben (bevásárlóközpontokban, 
fitnesztermekben, benzinkutaknál, pénzintézetekben, orvosi rendelőkben, okmányirodákban, 
nagy látogatottságú intézményekben, autószalonokban, szervizekben,stb.,) ahol a látogatók, 
vásárlók várakozni kénytelenek, lehetőség van arra, hogy ezt a várakozási időt kihasználva 
reklámokkal „bombázzuk” őket. 
 
A hagyományos reklámhordozókkal szemben a ReklámLCD lehetőséget ad a termékek, 
szolgáltatások sokoldalú és nagy mennyiségű - egy óra alatt min.180 reklám – bemutatására, 
gyorsan aktualizálható, akár naponta frissíthető, mind tartalmában, mind megjelenésében. A 
ReklámLCD mind környezetvédelmi, mind gazdaságossági szempontból előnyösebb az eddig 
ismert és alkalmazott reklámhordozóknál. 
 
 

A ReklámLCD a jövő reklámja! 
 
A rendszer egyrészt a saját információk célba juttatását segíti elő, másrészt a reklámozott 
termékek, szolgáltatások eredményes eladását készíti elő, valamint a várakozás „holtidejét” 
tölti ki. Felkelti az ügyfelek figyelmét, még több termékre illetve szolgáltatásra, melyek más 
módon – pld. : szórólap, amiből nem olvasnak el egyszerre többet – elkerülné figyelmüket. 
 
 

A papír alapú reklám a múlté!!! 
 
 
 
A ReklámLCD ideális reklámfelület azon cégek számára, akik a modern megoldásokat 
részesítik előnyben. Ha az általunk üzemeltetett LCD kijelzőkön reklámoztatja üzletét, 
termékét, szolgáltatását, bekapcsolódik a virtuális világ körforgásába. Ez a reklámforma az, 
amely a XXI. századi technikát jeleníti meg mind megjelenésében, mind az általa nyújtott 
szolgáltatás minőségében. 



 
 

A képernyőnek az emberi szemre, ezáltal az agyra gyakorolt hatását kihasználva építettük fel ezt 
a rendszert, mert az emberi agy a mozgó képi információt nem hagyja figyelmen kívül, jobban 
tárolja, mint bármilyen más információt. A televíziózás a XXI. században egyet jelent a 
tájékozottsággal, életünket befolyásoló híreket onnan kapunk, ezért az onnan érkező 
információkat agyunk automatikusan a fontosabb információk közé sorolja.  
Ez az alaptézis képezi a rendszer alapját! 
 
A televíziót „idéző” LCD kijelzőkön futó mozgófilmek kiváló reklámlehetőséget adnak!  
Ez a reklámozási forma az, amely hatásában, megjelenésében és újdonságával kielégíti a XXI. 
század igényeit. 
 
Cégünk is foglalkozik kereskedelemmel, mi is átéltük az értékesítés során a minket 
megkereső reklámcégek által kínált hirdetési lehetőségek „kínjait”, a szórólapokon, 
prospektusokban, újsághirdetésekben megjelenő reklámok hibalehetőségeinek széles 
palettájával találkoztunk, (méretük, színük, elírások, papír minősége) vagyis soha nem azt 
kaptuk, amit elgondoltunk. 
  
A szórólapok többsége előbb vagy utóbb a kukában végzi, függetlenül attól, hogy elérte-e a 
célját!  
Az LCD reklám az első lépéstől a megjelentetett reklám végleges formájáig figyelemmel 
kísérhető, a megjelenési hely, a fizetett idő ellenőrizhető, tehát mi azt adjuk, amiért fizet! 
 
Az LCD kijelzők nagy forgalmú helyeken vannak kihelyezve, ideális reklámfelület kis-, 
közepes-, illetve nagy cégek számára is, mert ezen a felületen a legegyszerűbb képi reklámtól a 
bonyolultabb mozgóképekig minden megjeleníthető. 
 
Keressen meg minket! Cége termékeit, szolgáltatásait olyan reklámfelületen jelenítjük meg, és 
olyan formában, amely biztosan felkelti az érdeklődést! 
 

 
Ön sem megy el egy LCD kijelző mellett, amelyen reklámfilm fut 

anélkül, hogy ne nézne oda!



Az alábbi ajánlatban részletesen megtalál mindent szolgáltatásunkról. A havi 
díj tartalmazza a spot elkészítésének költségét is. 

 
 
 

Az Ön cégének egyedi árajánlatát kérje képviselőnktől, mert természetesen 
több hirdetési hely megrendelése, illetve több hónapra szóló megállapodás esetén 

kedvezményeket biztosítunk Önnek. 
 

Helyszínek: 
 
 
 
Érdi Szakorvosi Rendelőintézet – 2030 Érd, Felső u. 39. 
Üzemidő: 7:00 – 20:00 (heti 5 nap) – 16 kijelzőn  
Hirdetés megjelenésének száma:  
Min.: 1 kijelzőn: 1 órában 3-szor ( 20mp-es spot )                                       
39 alkalom / nap 16 kijelzőn: 624 alkalom / nap  
20 nap / hónap = 12480 alkalom 
 
Érdi Lap kirakat – 2030 Érd, Budai út 16-18.  
Üzemidő külső, kirakatban lévő kijelzőn: 0: 00 – 24:00 (heti 7 nap) - 1 kijelző 
Hirdetés megjelenésének száma: 
Min.: 1 órában 3-szor ( 20mp-es spot ) = 72 alkalom / nap 
30 nap / hónap  =  2160 alkalom 
 
Érdi Tanuszoda pénztár, recepció – 2030 Érd, Gárdonyi Géza u.1. 
Üzemidő: 6:00 – 21:00-ig a hét minden napján. (7 nap) - 1 kijelzőn 
Hirdetés megjelenésének száma: 
Min.: 1 órában 3-szor ( 20mp-es spot ) = 45 alkalom / nap 
30 nap / hónap  =  1350 alkalom 
 
ÉRD Aréna Uszoda recepció -2030 Érd, Velencei út 39-41. 
Hirdetés megjelenésének száma:   
Üzemidő: 6:00 – 21:00-ig a hét minden napján. (7 nap) - 2 kijelzőn 
Hirdetés megjelenésének száma: 
Min.: 1 órában 3-szor ( 20mp-es spot ) = 45 alkalom / nap 
2 kijelzőn: 90 alkalom/nap 
30 nap / hónap  =  2700 alkalom 
 
Érd Aréna Büfé- 2030 Érd, Velencei út 39-41. 
Üzemidő: 6:00 – 21:00-ig a hét minden napján. (7 nap) - 1 kijelzőn 
Min.: 1 órában 3-szor ( 20mp-es spot ) = 45 alkalom / nap 
30 nap/hónap= 1350 alkalom 
 
 
A szolgáltatás  díja 1 hónapos időtartamú az összes (21) kijelzőre vonatkoztatva!!! 



A reklámfelület maga a kijelző, amely alkalmas mozgókép, fotó, szövegek 
megjelenítésére, illetve ezek kombinációjára. 
 

 
Árak: 

 
 
Az Ön reklámja minimum 20040 alkalommal jelenik meg egy hónapban 21 kijelzőn. 
 
A minimum megjelenés szám esetén a reklám ára 120. 000Ft+ÁFA / hó 
 
Tehát 1 alkalom 6 Ft-jába kerül Önnek! 
 

  Kapcsolattartó: Tóth Veronika 
mobil: 06 30 271 0229 

e-mail:toth.veronika@reklamlcd.hu 
 

 
reklamlcd.hu Kft.  

Levelezési cím: 2030 Érd, Kócsag u.44. 
 
 

e-mail: info@reklamlcd.hu 
web: www.reklamlcd.hu 

 
 

A megrendeléssel kapcsolatos kérdéseikre munkatársunk készséggel 
válaszolnak! 

 
Az ajánlatokért felelős személy: Szántó Erzsébet – ügyvezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


