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CO JE NEOCARD 
neocard je nový způsob komunikace, nové mikromédium 
neocard je efektivní, se zaměřením na moderní publikum 

neocard je malá a praktická, velikosti kreditní karty se zaoblenými rohy 
neocard je zavěšená na neoboardech na frekventovaných místech ve městě 

neocard je zdarma a lidé ji mohou použít k uplatnění výhodné nabídky či k získání informací 
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PROČ PRÁVĚ NEOCARD 
neocard nepodbízí ani nenutí, lidé si je prohlíží a odebírají sami 

neocard je efektivní a měřitelné moderní médium 
exkluzivní síť frekventovaných míst po celém městě 

zvýšení povědomí o Vaší firmě 
 

MĚSÍČNÍ KAMPAŇ 
grafický návrh zdarma 

inzerce v celé síti neoboard  
tisk a distribuce 1500 ks neocard 

propagace na sociálních sítích a www 
 

JAK FUNGUJE NEOCARD 
Základní charakter neocard je podpora prodeje Vašich produktů, služeb, nabídka slev 

či získání povědomí veřejnosti, pozvánka na událost, poskytnutí informace atd. 
Neocard mohou lidé sbírat, využívat, předávat, mluvit o ní ... 

nebo jednoduše použít jako vizitku. 

 

Lukáš Jačmenka 

neocard OPAVA 

Mob.: +420 734 826 169 

E-mail: jacmenka@neocard.cz 

 

 

www.neocard.cz    oficiální partner projektu 

 

 

 

mailto:jacmenka@neocard.cz
http://www.neocard.cz/
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V návaznosti na spolupráci se 

společenským centrem  

 

 

mají její nájemci exkluzivní 

možnost využít projekt neocard za 

zvýhodněné ceny. 

 

 

 

A to: 

1. Kampaň na měsíc prosinec 2012 za 5900,- Kč . 

nebo 

2. Ke dvěma zakoupeným, jedna kampaň navíc zdarma v libovolném měsíci 2013. 

 

Cena měsíční kampaně je 8900,- a zahrnuje: 

a)  Zpracování grafického návrhu karty. 

- sestavení Vámi dodaných grafických prvků (logo, obrázky, text) do designu vhodného pro neocard 

b) Tisk 1500 kusů neocard v rámci měsíčního tarifu. 

c) Rovnoměrné rozmístění a následné pravidelné doplňování těchto karet na deskách neoboard v cele síti 

neocard OPAVA a to po dobu 1 měsíce, případně déle až do úplného spotřebování karet. 

Síť neocard OPAVA = cca 15 neoboardů rozmístěných na exkluzivních místech (OC Breda Weinstein 2x, Cinestar 

1x, Východní nádraží Opava 1x, fakulty Slezské univerzity v Opavě 2x, a další zajímavá místa v oblasti 

shopping, lifestyle, education, restaurant a café) 

 

 

Uzávěrka pro dodání grafických podkladů na zhotovení karet pro měsíc prosinec je 30.11.2012. 

 

Pro více informací či Vaše dotazy kontaktujte 

Tel.: 734 826 169 nebo E-mail: opava@neocard.cz 

 

 

mailto:opava@neocard.cz

