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PRODUKSIONI PERSPEKTIVA është formuar në 
vitin 2000 dhe prezenton agjension marketingu i cili 
bashkëpunon me Qytetin e Shkupit realizon projek-
tin reklamim mediumi rrugor nëpëmjet vendosjes se 
panelave ndriçuese reklamuese nëpër kandelabre 
për ndriçim rrugor. 

PRODUKSIONI PERSPEKTIVA është agjensioni i 
vetëm i cili me vendim të Komitetit te Qytetit për ur-
banizëm, çështje banesash - komunale, komunika-
cion dhe mbrojtje për mjedisin e njeriut ka leje për të 
realizuar këtë tip të ri të mediave.

PËRPARËSI  të street outdoor advertising

    • Qasja e re kontakti  me klijentë të cilën Ju ofrojmë paraqet mënyrë ideale për:
 • formim BREND-i,
 • promovim të prodhimeve,
 • të drejtuarit të klientëve deri te lokacioni Juaj.

Medium i cili, përshkak të instalacionit ndriçues të cilën përmban në veti, baraz është efektiv si gjatë 
ditës ashtu edhe natën.
Medium ndriçues i vetëm i cili është vu në dukje për të gjithë pjesëmarësit e komunikacionit (vozitës, 
bashkëvozites, shfrytezues të komunikacionit publik, kalimtar etj.) shfytëzues.
Shumëfishtë më lir nga të gjithë llojet e mediumeve reklamuese.
Mënyrë e vetme reklamuese e cila, për shkak të çmimeve të volitshme, pranë kompanive të mëdha 
gjithashtu mund ti lejojnë vetes edhe ato me buxhet minimal.
Lokacionet e sipërfaqeve reklamuese mund t’i zgjedhni vetë dhe për atë arsye Ju ofrojmë rreth 
10.000 lokacione.

•
•
••
•

MbROjTjE

Për reklamat e Juaja është formuar ekipë posaçërisht për monitoring çdoditor si dhe mirëmbajtje teknike dhe 
higjienike të reklamave. Të gjithë sipërfaqet reklamuese jan preventive të siguruara nga dëme potenciale.

ÇMIME DhE KUShTE

Në pajtim të Rregulores për caktimin e vendit për reklamim dhe udhëzim të qytetarëve të Qytetit të Shkupit 
jemi të gatshëm t’Ju ofrojmë tre (3) lloje (tipe) panelash të cilat plotëshisht i respektojnë kushtet standarde për 
format, dimenzionet, ngjyrat si dhe materijalet nga të cilat përpunohen panelat.
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LLOjE  PANELASh

• qiraja mujore,
• montazhimi i reklamës,
• kontrollimi dhe mirëmbajtja e        
  reklamës,
• harxhini i energjisë ekektrike,
• sigurimi,
• përgaditja e dizajnit,
• taksa komunale

• Varësisht nga cilësia e panelave të   
  marura me qira zbritja mund të jetë  
  prej 5% deri 15%.
• Për pagesë avance gjashtëmujore  
  (6) muaj mundësojmë 5% zbritje.
• Për pagesë avance dymbedh    
  jetëmujore (12) muaj munësojmë     
  10% zbritje.

• Nënshkruajmë Kontratë për     
  kohëzgjatje minimale (12) muaj.
• Pagesa bëhet me avancë tre (3)  
  muaj gjegjësisht pagesë kuartale. 
 

NË ÇMIM PËRFShIhET:            ZbRITjE                         KUShTE DhE MËNYRA E PAGËSËS

Në çmim nuk është e përfshirë TSHV (DDV) dhe shtypja e reklamave.

Street outdoor reklamimi zbatohet në të gjithë metropolet botërore dhe paraqet mënyrën më të suksesshëme dhe 
masive të reklamimit.

Më tepër për shfrytëzimin ekzakt të ngjyrave, numrin e fjalëve dhe dizajni të cilët mund të jenë të aplikuara në një 
panel, mund t’i merni në internet faqen www.panelplus.com.mk 
 

Për të gjithë detajet rreth kushteve për bashkëpunimin tonë, mundeni të bëjmë marrëveshje në termin të cilin bash-
karisht do ta caktojmë.

ZONA URbANE           
ZONA qENDER          

Lloje 1

135 cm

40 cm

135 cm

85 cm

ZONA URbANE           
ZONA qENDER          

Lloje 2

ZONA EKSKLUZIV  

135 cm

130 cm

Lloje 3
ZONA URbANE           
ZONA qENDER          
ZONA EKSKLUZIV  

35 eur
40 eur

45 eur
55 eur
70 eur

60 eur
70 eur
80 eur




