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ПРОДУКЦИЈА ПЕРСПЕКТИВА е основана 2000 
година и претставува маркетинг агенција која 
во соработка со Град Скопје и Град Охрид го 
реализира проектот за медиумско рекламирање 
преку поставување на светлосни рекламни 
панели на канделабри за улично осветлување.

ПРОДУКЦИЈА ПЕРСПЕКТИВА е единствена 
агенција која со решение на Градскиот Комитет 
за урбанизам, станбено-комунални работи, 
сообраќај и заштита на човековата околина 
има дозвола да го реализира овој нов тип на 
медиум.

За вашите реклами секојдневно се грижи посебно оформен мобилен тим кој врши секојдневен 
мониторинг како и техничко и хигиенско одржување на рекламите. Сите рекламни површини се 
превентивно осигурени од потенцијални штети.

Во согласност со Правилникот за обележја за информирање и упатување на граѓаните на Град 
Скопје и Град Охрид Ви нудиме три (3) типа на панели кои во целост ги почитуваат усвоените 
стандарди за формата, димензиите, боите како и материјалите од кои се изработуваат панелите.

Новиот пристап на контакт со клиентите кој Ви го нудиме претставува идеален начин за:
 градење на БРЕНД
 промоција на производи
 насочување на клиентите до Вашата локација

Медиум кој, заради светлосната инсталација која ја содржи во себе, подеднакво е ефектен како 
преку денот така и ноќе.

Единствен светлосен медиум кој е директно изложен во видното поле на сите учесници во 
сообраќајот (возачи, совозачи, корисници на јавен превоз, пешаци итн).

Повеќекратно поевтин од сите други видови на рекламни медиуми.

Единствен начин на рекламирање кој, заради својата пристапна цена, покрај големите компании 
можат да си го дозволат и оние со минимален буџет.

Локациите на рекламните површини можете да ги изберете сами и за таа намена Ви отстапуваме 
околу 10.000 локации во Скопје и 1000 локации во Охрид.
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