
MARKETINGOVÁ PODPORA NÁJEMCŮ



Obchodní centrum Varyáda je největším obchodním
centrem v celém Karlovarském kraji. Na více než
17 000 m² se nachází téměř 70 obchodů, restaurací
a kaváren. Zákazníkům je k dispozici 1 200
parkovacích míst.

Myslíme i na ty nejmenší! Ve Varyádě najdete
atrakce pro děti, a to včetně dětského mini kina
a venkovního dětského hřiště, které je přístupné
vždy od dubna do října.

Obchody známých světových značek, skvělé služby,
příjemné restaurace a kavárny čekají jen na Vás
v obchodním centru Varyáda!

OBCHODNÍ CENTRUM VARYÁDA



• Možnosti využití ploch: celoročně, 3 ks najednou, výměna každý týden

• Rozměr nosiče: 70“, 1920 x 1080 px

• Dodání podkladů min. 1 týden před zveřejněním

• Uložení v JPG, PNG – zaslat na emailovou adresu marketing@varyada.cz

• Grafika musí být vždy předem zaslána ke schválení

Digitální
obrazovky
v Infostánku

Doba pronájmu: 1 týden / 3 plochy

Cena pronájmu: 1 000 Kč / týden plochy

V prostorách
centra jsou celkem

DIGITÁLNÍ MÉDIUM

• Možnost využití ploch: celorocňe,̌ 4 ks najednou, výmeňa každý týden

• Rozmeř nosicě: 75“, 1080 x 1920 px

• Dodání podkladů min. 1 týden prěd zverějneňím

• Uložení v JPG, PNG – zaslat na emailovou adresu marketing@varyada.cz

• Grafika musí být vždy zaslána ke schválení

Digitální
CLV na
pasáži
centra

Doba pronájmu: 1 týden / 4 plochy

Cena pronájmu: 1 000 Kč / týden plochy

V prostorách
centra jsou celkem

DIGITÁLNÍ MÉDIUM



APLIKACI VARYÁDACLUB
STAHUJTENAČTENÍMQRKÓDU

ANDROID IOS

Varyáda Club: Všechny slevy na jednom místě!

• S aplikací Varyáda Club mají zákazníci vždy po
ruce všechny akce, výhody a informace

• Nová, čistě digitální aplikace VARYÁDA CLUB
nahradila plastové kartičky a papírové kupony,
takže šetří nejen peníze, ale i přírodu

• Chytré funkce aplikace poskytují potřebné
informace i užitečné rady

• Zákazníci se v aplikaci mohou účastnit
zajímavých her a soutěží

• Pro členy klubu jsou nákupy ve Vašich
obchodech jednoduše levnější a příjemnější

CLUB

DIGITÁLNÍ MÉDIUM

Cena: ZDARMA

Požadované podklady:

• Přesné znění speciální nabídky

• Logo v křivkách

• Vizuál vhodný pro sociální sítě bez loga
a textů v rozlišení 1 280 x 1 570 px
nebo s logem na bílém podkladu
(rozlišení podkladu je 715 x 270 px)

Podklady zajišťuje nájemce. Počet i
parametry nabídek v mobilní aplikaci dle
předchozí domluvy.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně mobilní
aplikace nás neváhejte kdykoliv kontaktovat
na email: marketing@varyada.cz

DIGITÁLNÍ MÉDIUM



Promo
na sociálních
sítích

Soutěž na FB – po dodání ceny do
soutěže navrhneme koncept soutěže,
který Vám následně zašleme ke
schválení.

Následně prosíme zaslat na email:
marketing@varyada.cz

• Facebook (timeline) – 940 x 788 px,
ideálně formát PNG

• Instagram (feed) – 1080 x 1080 px,
ideálně formát PNG

• Facebook příběhy a Insta stories
– 1080 x 1920 px, ideálně PNG

• Na Facebook i Instagram lze přidávat
i videa / zde může být grafika
v jakémkoli formátu, ale v HD rozlišení
min. 720 px, FullHD či 2k

Na sociální sítě příspěvky
zveřejňujeme po předchozí domluvě
a požadujeme dodání formátů dle
umístění:

DIGITÁLNÍ MÉDIUM

Cena: ZDARMA Cena: ZDARMA

VAŠE
REKLAMA

VAŠE
REKLAMA

V sekci ‘Nabídky’ lze zveřejňovat akce,
které nájemce pořádá:

• Požadujeme dodání textu a grafiky
1080 x 1080 px, JPG či PNG, max. 900 kb

• Akce se zobrazují i na homepage
www.varyada.cz

Každý nájemcemůžemít umístěnou
na webu i pracovní nabídku v sekci
„Pracovní místa“.

• Požadujeme text a kontakt

Blogové příspěvky na webu
– produktové foto 450 x 450 px

Následně prosíme zaslat na email:
marketing@varyada.cz

V profilu obchodumůže nájemce
prezentovat:

• Kontaktní údaje na obchodní
jednotku (tel., email)

• Popis činnosti

• Webové stránky

• Fotografie obchodu, fotografie
produktů (max. 4 fotografie)

• Platební možnosti

Každý z nájemcůmá na webu
www.varyada.cz zřízen profil
svého obchodu či provozovny.

Promo
na webu

DIGITÁLNÍ MÉDIUM



• Umístění do jednoho ze 2 letákových stojanů

• Pouze po schválení Správou centra

• Formát A5 nebo DL

• Odpověď získáte na marketing@varyada.cz

Letáky,
katalogy

Cena: ZDARMA

TIŠTĚNÝ MATERIÁL

• Možnost využití ploch: celorocňe,̌ max. pocět 2 ks, vyveš̌ení každý týden

• Rozmeř plakátu: 500 x 707 mm – B2

• Dodání vytištěných plakátů cǐ podkladů k tisku min. 1 týden prěd vyveš̌ením

• Grafika musí být vždy předem zaslána ke schválení

• Tisk zajistíme pouze po předchozí domluvě, v takovém případě žádáme o dodání
tiskového PDF (rozměr B2, 3 mm spad, CMYK) na email: marketing@varyada.cz

Plakáty
formát B2
na pasáži
centra

Doba pronájmu: 2 týdny

Cena pronájmu: ZDARMA

Cena tisku: 100 Kč / 1 ks

ploch

V prostorách
centra je celkem

TIŠTĚNÝ MATERIÁL



• Možnosti využití ploch: dle volných jednotek

• Rozměr banneru: dle volné jednotky

• Dodání podkladů min. 1 týden před vyvěšením

• Grafika musí být vždy předem zaslána ke schválení

• Dodání tiskových dat na email: marketing@varyada.cz

Plachta
na uzavřené
jednotce

Doba pronájmu: min. 1 měsíc

Cena pronájmu: 2 000 Kč / měsíc

Cena tisku: dle velikosti jednotky

TIŠTĚNÝ MATERIÁL

• Zaměření zajišťuje nájemce

• Grafika musí být vždy předem zaslána ke schválení na email:
marketing@varyada.cz

Stoly
ve food
courtu

Doba pronájmu: 1 měsíc

Cena pronájmu: 10 000 Kč / 10 ks

Výroba a instalace: tisk, instalaci a následné
odstranění zajišťuje nájemce

TIŠTĚNÝ MATERIÁL



V případě zájmu kontaktujte napřímo
společnost Outdoor Akzent.

Kontakt:
Jan Drlík
BigMedia, spol. s r.o.
jan.drlik@bigmedia.cz
M: +420 721 378 206

Citylight
na parkovišti

ploch

Na parkovišti
je celkem

TIŠTĚNÝ MATERIÁL

• Každý z nájemců je povinen přijímat dárkové šeky (kromě hypermarketu Albert)

• Prodejna musí být označena samolepkou „Zde přijímáme dárkové šeky“

• Samolepku rádi vydáme na požádání na Správě centra

• Ohledně informací a popisu celé mechaniky kontaktujte prosímmarketing@varyada.cz

• Dárkové poukazy lze zakoupit na infostánku nebo na Správě centra

Dárkové
poukazy

TIŠTĚNÝ MATERIÁL



V případě zájmu kontaktujte napřímo
společnost Outdoor Akzent

Kontakt:
Jan Drlík
BigMedia, spol. s r.o.
jan.drlik@bigmedia.cz
M: +420 721 378 206

Bigboard
na parkovišti

ploch

Na parkovišti
je celkem

TIŠTĚNÝ MATERIÁL

V případě zájmu kontaktujte napřímo
společnost Outdoor Akzent

Kontakt:
Jan Drlík
BigMedia, spol. s r.o.
jan.drlik@bigmedia.cz
M: +420 721 378 206

Billboard
na parkovišti

ploch

Na parkovišti
je celkem

TIŠTĚNÝ MATERIÁL



Cena: 1 500 Kč / hosteska / den

• Hostesky zajišťuje nájemce

• Kontaktujte marketing@varyada.cz

Hostesky

• OC Varyáda nabízí možnost prezentovat Váš produkt či společnost
v prostorách centra za předem sjednaných podmínek

• Kontaktujte marketing@varyada.cz

Vlastní promo akce
Cena: 5 000 Kč / den

OSTATNÍ MÉDIA

Cena: ZDARMA

• Výrobu zajišťuje nájemce

• Dodání rádiového spotu – max. délka 30 s, pouze formát MP3

• Délka kampaně a četnost vysílání dle domluvy

• Spot je vkládán obratem po dodání na marketing@varyada.cz

Rozhlas

OSTATNÍ MÉDIA



OC VARYÁDA
Kpt. Jaroše 375/31

Karlovy Vary – Dvory 360 06
Tel. +420 353 221 100

marketing@varyada.cz

varyada.cz OCVaryada ocvaryadakv OC Varyáda


