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Ambientní média Českých aerolinií

Profil cestujícího

Pohlaví
Ženy   44%
Muži  56%

Místo odletu
Česká republika  33%
Zahraničí            67%



Ambientní média Českých aerolinií

Možnosti reklamy

V rámci odbavení
– Reklama na tištěné palubní vstupence 

– Banner na elektronické  palubní vstupence

– Banner v itineráři elektronické letenky

Na palubě letadla
– Palubní hlášení

– Podhlavníky v cestovní třídě Economy 

– Marketingové materiály do kapes sedaček

– Marketingové materiály rozdávané posádkou

– Sampling na jídelní plata

– Papírové ubrousky s brandingem

– Papírové kelímky ve třídě Economy
   (pro dálkové linky)

– Osvěžující ubrousky ve třídě Business

– Povlaky na polštářky ve třídě Economy
   (dálkové linky) a třídě Business 

Média mimo paluby letadel
– Direct mail pro na naše klienty členy OK Plus

– Banner na webových stránkách csa.cz
   a na stránkách pro ostatní zahraničí trhy

– Banner v mobilní aplikaci Českých aerolinií

– Palubní magazín mywings

– Prezentace na eventech Českých aerolinií v zahraničí

– Komunikace na sociálních sítích Českých aerolinií
   (Facebook, Instagram, Youtube)

Speciální ambientní média
– Branding exteriéru letadla



Reklama na palubní vstupence

Cestující obdrží tištěnou palubní vstupenku na odbavovací prepážce. Reklamní plocha
je na zadní straně vstupenky. Lze umístit pouze na vstupenky linek operovaných z Prahy.

Ambientní média Českých aerolinií
V rámci odbavení

Minimální reklamní období
1 měsíc

Technické specifikace
formát: tiskové pdf
rozměry: 82 × 55 mm (3 mm spad)
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Banner na elektronické palubní vstupence
& v itineráři elektronické letenky
Bannerová reklama umístěná na elektronické palubní vstupence
nebo v itineráři elektronické letenky.

Ambientní média Českých aerolinií
V rámci odbavení

Minimální reklamní období
1 měsíc

Technické specifikace
formát: png, jpg
rozměry: 728 × 90 px (96DPI)

Security nb: 4 - Ticket: 064241155502601

AMSPRG

Kolarova / Jitka Ms
Boarding Pass

10A

Gate subject to change. Gate closing 15 min before departure.
Services:XBAG

Business:
2 bags total 12 kg
Flexi:
1 bag 12 kg
Standard:
1 bag 8 kg

Contact operating airline for
information.

None

ETKT
064241155502601

Take your baggage to the Baggage
Drop desk at the latest by 06:20.

Please report at the boarding
gate at the latest by 06:30.

Airport authority requires that you
present your boarding pass. You can
print it, receive it by SMS or collect it
at the airport.

ZTPYAN

TRAVEL INFORMATION

NEXT STEPS

FLIGHT SEAT LATEST BOARDING TIME GATE

FROM TO

Terminal 2

OK616

Boarding pass information

Travel documents
Please note that the passenger is
responsible for the validity of
passport and other travel documents
for the complete journey.

Other information

Checked baggage allowance

Carry-on baggage allowance

Check monitors

FREQUENT FLYER

CLASS OF TRAVEL

BOOKING REFERENCE

TICKET

Note
Please reserve enough time for
baggage check-in, security control
and boarding.

Baggage drop closing time

Carry-on baggage only
Proceed to gate when you have
carry-on bag only and required
boarding passes.

Departure
Czech Airlines wishes
you a nice flight.

Boarding

18 Sep 2015
07:00

18 Sep 2015
08:35

06:30

Amsterdam Schiphol AirportPrague Ruzyne

R

Security nb: 4 - Ticket: 064241155502601

ECONOMY *R*8



Ambientní média Českých aerolinií
Na palubě letadla

Minimální reklamní období
1 týden

Palubní hlášení

Provozní informace kapitána nebo vedoucího kabiny cestujícím,
po kterém může následovat komerční sdělení.



Ambientní média Českých aerolinií
Na palubě letadla

Minimální reklamní období
3 měsíce

Technické specifikace
formát: tiskové pdf
rozměry: 175 × 52 mm (3 mm spad)

Podhlavníky v cestovní třídě Economy

Podhlavníky jsou umístěny na všech sedadlech v cestovní třídě Economy Českých aerolinií.



Ambientní média Českých aerolinií
Na palubě letadla

Minimální reklamní období
1 týden

Technické specifikace
maximální rozměry: 210 × 275 mm (A4)

Marketingové materiály do kapes sedaček

Materiály vkládané do kapes sedaček všech letadel na celé flotile. V kapsách jsou společně 
s palubním časopisem umístěny bezpečností instrukce. Na základě požadavku je možné vkládat 
materiály dle vybraných cestovních tříd - Business nebo Economy.



Ambientní média Českých aerolinií
Na palubě letadla

Minimální reklamní období
1 týden

Technické specifikace
maximální rozměry: 210 × 275 mm (A4)

Marketingové materiály rozdávané posádkou

Letáky distribuované přímo posádkou na palubě letadla. 
Distribuce je možná ve třídě Business i Economy. 



Ambientní média Českých aerolinií
Na palubě letadla

Minimální reklamní období
1 měsíc

Technické specifikace
řešeno individuálně

Sampling na jídelní plata

Jídelní plata jsou používány k podávání občerstvení na všech letech ve třídě Business, na dálkových 
linkách ve třídě Economy a cestujícím, kteří si objednají „Gourmet Menu“.



Ambientní média Českých aerolinií
Na palubě letadla

Minimální reklamní období
3 měsíce

Technické specifikace
formát: tiskové pdf
rozměry: 124 × 124 mm (složený)
                250 mm × 250 mm (rozložený)

Papírové ubrousky s brandingem

Papírové ubrousky jsou podávány cestujícím s nápoji a některými druhy jídla.
Používají se ve třídě Business a ve třídě Economy na dálkových linkách.



Ambientní média Českých aerolinií
Na palubě letadla

Minimální reklamní období
3 měsíce

Technické specifikace
řešeno individuálně

Papírové kelímky ve třídě Economy

Kelímky jsou používány pro servis nápojů ve třídě Economy na dálkových linkách. 



Ambientní média Českých aerolinií
Na palubě letadla

Minimální reklamní období
1 měsíc

Technické specifikace
formát: tiskové pdf
rozměry: 87 × 45 mm (3 mm spad)

Osvěžující ubrousky ve třídě Business

Jsou určeny pro cestující ve třídě Business. Na reklamu je vyhrazena jedna strana obalu.



Ambientní média Českých aerolinií
Na palubě letadla

Minimální reklamní období
3 měsíce

Technické specifikace
formát: tiskové pdf
rozměry: 270 × 270 mm (3 mm spad)

Povlaky na polštářky ve třídě Economy
a třídě Business

Povlaky na polštářky pro cestující ve třídě Business a ve třídě Economy na dálkových linkách. 



Ambientní média Českých aerolinií
Média mimo paluby letadel

Technické specifikace
formát: png, jpg
rozměry: 624 × 140 px
text: řešeno individuálně

Newsletter určený klientům Českých aerolinií
a členům OK Plus
Prezentace v pravidelném newsletteru zasílaném na aktivní databázi klientů Českých aerolinií. 
Členům věrnostního programu OK Plus zasíláno s výpisem z účtu společně s  novinkami a tipy. 
Oslovení je možné cílit dle jednotlivých trhů.



Ambientní média Českých aerolinií
Média mimo paluby letadel

Technické specifikace
formát: png, jpg
rozměry: 1024 × 560 px, 360 × 224 px

Banner na webových stránkách csa.cz

Bannerová reklama umístěná na homepage případně v destinační části - dle reklamního sdělení.



Ambientní média Českých aerolinií
Média mimo paluby letadel

Minimální reklamní období
1 měsíc

Technické specifikace
formát: jpg, png
rozměry: 1080 × 1920 px, 960 × 1280 px, 1242 × 2208 px,
                640 × 1136 px, 640 × 960 px, 750 × 1334 px

Banner v mobilní aplikaci Českých aerolinií

Celoplošná reklama umístěná před načtením úvodní stránky mobilní aplikace Českých aerolinií.
Dostupné pro  iOS, Android a Windows Mobile.



Ambientní média Českých aerolinií
Média mimo paluby letadel

Specifikace
náklad: 90 000 výtisků
formát: 200 × 260 mm
vazba: V2
materiál vnitřek: 90g LWC Novapress
materiál obálka: 220g křída mat + 1/0 UV lak
barevnost: 4/4 CMYK

Palubní magazín mywings

Prestižní magazín s mezinárodním dosahem. Čtvrtletník ve dvou jazykových mutacích
(česká/anglická), který je distribuován na všech linkách Českých aerolinií a Smartwings, 
na zahraničních pobočkách, ve vybraných hotelech v České republice a cestovních agenturách.



Ambientní média Českých aerolinií
Média mimo paluby letadel

Prezentace na eventech Českých aerolonií
v zahraničí

Možnosti spoluúčasti na marketingových akcích/eventech oranizovaných Českými aeroliniemi
a jejími partnery v České republice/zahraničí.



Ambientní média Českých aerolinií
Média mimo paluby letadel

Prezentace na sociálních sítích Českých aerolinií

Prezentace/komunikace na sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube. 



Ambientní média Českých aerolinií
Speciální ambientní média

Minimální reklamní období
12 měsíců

Technické specifikace
polep nebo lak dle rozsahu reklamy

Branding exteriéru letadla

Exteriér letadla lze využít jak pro vlastní brandovou komunikaci (tj.využití celé plochy letadla),
tak pro co-brandovou komunikaci s Českými aeroliniemi (využití jenom části letadla).



Ambientní média Českých aerolinií

Všechny vizuály a sdělení pro ambientní média podléhjí schvále-
ní ze strany Českých aerolinií. České aerolinie si  vyhrazují právo 
odstoupit od smlouvy, v případě, že sdělení (grafické, textové 
nebo zvukové) odporuje zájmům společnosti České aerolinie a.s., 
nebo právě platným právním předpisům.

Kontakt

Ing. Jitka Hemmerová
Marketing Manager
T: +420 235 002 947
E: jitka.hemmerova@csa.cz

České aerolinie
Evropská 846/176a, 160 06 Praha 6,
Česká republika


