Szabadtéri reklámeszköz definíciók
•

Reklámberendezés definíciók

•
o

o

Óriásplakát-tábla ragasztott plakát kihelyezésére (esetleg egyéb
reklámfelülettel)
 méret szerinti felosztás (szélesség x magasság méterben) a
berendezésszám sorrendjében

5,04 x 2,38

4,00 x 3,00
 10,08 x 2,38

5,04 x 4,76

9,60 x 3,60

4,00 x 9,00

8,00 x 4,00

8,00 x 3,00
 egyéb méretkombinációk, "L" forma stb.
 elhelyezés szerinti felosztás
 lábakon álló
 fali
 autóra szerelt
 utánfutóra szerelt
 speciális tartószerkezettel ellátott
 felépítése szerinti felosztás
 fa felület műanyag díszkerettel,
 fa felület fém esővetővel
 fém felület fém- vagy műanyag díszkerettel
 külső megvilágítással vagy anélkül
 forgóprizmás (3 plakát megjelenítése egy felületen, időben
eltolva)
Belső világítású óriásplakát-tábla (backlight) feszített fólia hordozására
 méret szerinti felosztás (szélesség x magasság méterben)
 6,00 x 3,00
 5,04 x 2,38
 8,00 x 3,00
 8,00 x 4,00
 9,60 x 3,60
 elhelyezés szerinti felosztás
 lábon álló
 fali
 felépítése: fém ház (és lábazat), belső világítás, feszített fólia

•
o

Képváltós óriásplakát-tábla fólia felület hordozására
 méret szerinti felosztás (szélesség x magasság méterben)
 nincs adat
 elhelyezés szerinti felosztás
 autóba szerelten
 felépítése n.a.

•
o

City-Light Poszter ragasztott, vagy belülről megvilágított plakát hordozására
 méret szerinti felosztás (szélesség x magasság méterben)
 1,18 x 1,75
 1,18 x 3,50
 elhelyezés szerinti felosztás
 önálló berendezésként
 utasváróval egybeépítve (vitrin)
 taxi-droszttal egybeépítve (vitrin)
 felépítése szerinti felosztás
 ragasztható (fém)felület
 egy vagy kétoldalas vitrin belső világítással
 egy vagy kétoldalas vitrin belső világítás nélkül
 belső megvilágítású hengeroszlop 2-3 CLP fogadására

o

CLP képváltós vitrin fólia felület hordozására
 méret (szélesség x magasság méterben) 1,18 x 1,75
 elhelyezés szerinti felosztás
 önálló berendezésként
 taxi-droszttal egybeépítve
 felépítése: egy vagy kétoldalas fém vitrin képváltó mechanikával

o

Fali reklámtábla ragasztott plakátok kihelyezésére
 méret (szélesség x magasság méterben) 2,0 x 2,0
 elhelyezés szerinti felosztás
 falon
 kerítésen
 felépítése: fém tábla fém esővetővel

o

Hengerőszlop ragasztott plakátokhoz
 méret szerinti felosztás (szélesség x magasság méterben)
 2,05 x 1,70
 3,40 x 2,80
 elhelyezés szerinti felosztás
 önálló berendezés
 fa körüli henger
 felépítése szerint:
 fém henger különféle alapzaton
 korona világítással
 világítás nélkül

o

Hengeroszlop átvilágítható plakátokhoz
 méret szerinti felosztás (átmérő x magasság méterben)
 O 0,75 x 1,75
 O 1,15 x 1,75
 O 0,75 x 3,50

•

•

•

•




 O 1,15 x 3,50
elhelyezés szerint önálló berendezés
felépítése szerinti felosztás
 fém alapon fém váz, polikarbonát borítással
 álló reklámfelülettel
 forgó reklámfelülettel

•
o

Midilight
 méret (szélesség x magasság méterben) 2,43 x 1,15
 elhelyezés szerinti felosztás
 önálló berendezésként
 utasváróval egybeépítve
 felépítése szerinti felosztás
 egy vagy kétoldalas fém vitrin
 belső megvilágítással
 világítás nélkül

o

Kandeláber reklámtábla ragasztott fólia reklámfelület fogadására
 méret szerinti felosztás (szélesség x magasság méterben)
 1,00 x 1,40
 1,20 x 1,10
 0,84 x 1,19
 elhelyezés kandelábereken
 felépítése szerinti felosztás
 keretbe rögzített műanyag lap
 karra szerelt, lengeni képes műanyag lap

o

Kandeláber reklámtábla átvilágítható fólia reklámfelület fogadására
 méret szerinti felosztás (szélesség x magasság méterben)
 0,92 x 1,30
 0,84 x 1,20 (pajzs)
 elhelyezés kandelábereken
 felépítése fém keret műanyag borítással, belső megvilágítással

o

Reklámóra
 méret (szélesség x magasság méterben) 0,84 x 1,19
 elhelyezés önálló oszlopon
 felépítése
 fém lábazat és test, műanyag borítással
 álló vagy forgó kivitel

o

Filmalagút - a metroalagútban elhelyezett berendezés, amely segítségével
filmszerűen mutatható be a reklám, miközben a szerelvény halad

•

•

•

•

•

o

Reklámtorony - önálló fémszerkezet, melyen elszórtan, vagy összefüggően
kialakított helyeken táblaszerű, vagy feszített fólia reklámfelületek találhatók

o

Reklámfal - acélszerkezetű, vagy vasbeton, vagy akár szalmabálákból
kialakított hordozó, melyre feszített fólia reklámfelületet rögzítenek

o

Tetőreklám (neon boards) - az épületek tetőszerkezetére épített acél
tartószerkezeten fém- vagy műanyag betűk és alakzatok, melyek belsejében,
vagy kerületük mentén, vagy felületükön neoncsőből készített világítás van,
amely készülhet fényjátékot bemutató vezérléssel is.

o

Homlokzati reklám - az épületek homlokzatára szerelt saját világítás nélkül,
vagy homlokfelületein átvilágított, vagy hátsó megvilágítású betűkből és/vagy
alakzatokból összeállított, egy egységet képező berendezés.

o

Portál berendezés - az épületekben kialakított üzletek bejáratát, kirakatát is
magába foglaló többnyire világító berendezés, amely reklámot is bemutathat.

o

"Képernyő" hanggal vagy hang nélkül - világító elemi képpontokból (izzó,
világító dióda) - korábbal televízió monitorokból - kialakított felület, mely
mozgóképek megjelenítésére is alkalmas.

o

Programozott fényreklám - reflektorokkal és/vagy lézerberendezéssel a
környezet valamilyen kiválasztott részére, mint ernyőfelületre vetített reklám
(ide sorolható az ún. "fényújság" is).

o

Talajra állított felfújt reklámballon

•

•

•

•

•

•

•

•

Korlátozottan tartoznak a reklámberendezések közé:

Abban az esetben számítanak reklámeszköznek, ha a rajtuk lévő reklámfelület meghaladja a
0,3 m2-et. Szabályozása ebben az esetben megegyezik a Citylight eszközök szabályozásával.
•
o
o
o

építmény, közmű-szekrény
korlát
utcabútor
 parkolóóra
 toalett







•

telefonfülke
árusító automata
hulladékgyűjtő
pad
megállító tábla

Nem tartoznak a reklámberendezések közé:
o járművek
 külső felületei
 belső felületei
 teteje
o épületek
 fala
 tűzfala
 üvegfelülete
 falak közötti átfeszített kötél
 padlózata
o építési állványzat
o építmény, közmű-szekrény
o korlát
o járda
o lépcső
o mozgólépcső korlát
o zászló
o támfal
o levegőben álló vagy mozgó szerkezetek
 repülőgéppel vontatva
 hőlégballon
 gázzal töltött ballon

