
Cenník krátkodobých prenájmov a reklamných plôch 2019 Aupark Košice



Základné údaje
Aupark Košice

Názov: Aupark Košice
Lokalita: centrum mesta, Námestie Osloboditeľov
Dátum otvorenia: 10. november 2011
GLA: 34 000 m²
Parkovanie: 1 100 miest
Počet nájomných jednotiek: 140 + 8
Priemerná denná návštevnosť: 35 000

Hlavní nájomcovia: 
101 drogerie, Alltoys, Billa, Bershka, C&A, Calzedonia, CCC, ČSOB,
Datart, Deichmann, Douglas, ECCO, Fann parfumerié, Golem, H&M,
home&you, Humanic, Chantall, Intersport, Intimissimi, i-Stores,
Marionnaud, Mikuš Diamonds, New Yorker, Orion, Orsay, Orange, O₂,
Panta Rhei, Pull & Bear, Pupa, Salamander, SLSP, Stradivarius,
Swarovski, Tatrabanka, T-Centrum, Tescoma, Tezenis, Tommy Hilfiger
Denim, TOYETO, U.S.Polo, Yves Rocher a i.
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Krátkodobé prenájmy
Aupark Košice

Distribúcia letákov a vzoriek na 
vopred dohodnutom mieste

cena bez DPH: 120 € / deň
Počas akcie Hriešne dobré nákupy a vo vianočnom období: 140 € / deň
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Priestor č. 1, 2 a 4



Priestor č. 1

a // priestor č. 1/centrálny priestor
max. 10 x 16 m

denné nájomné bez DPH: 
660 €

Počas akcie Hriešne dobré nákupy a vo vianočnom období:
760 €
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Priestor č. 2

b // priestor č. 2/Infopult centra
max. 3 x 3 m

5

denné nájomné bez DPH: 
180 €

Počas akcie Hriešne dobré nákupy a vo vianočnom období:
240 €



Priestor č. 3

c // priestor č. 3/Medzi Swarovski a Planeo Quick Time
max. 3 x 3 m

6

denné nájomné bez DPH: 
180 €

Počas akcie Hriešne dobré nákupy a vo vianočnom období:
240 €
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Priestor č. 4

d // priestor č. 4/Hlavný vchod - interiér
max. 3 x 4 m

denné nájomné bez DPH: 
180 €

Počas akcie Hriešne dobré nákupy a vo vianočnom období:
240 €
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Priestor č. 5

V prípade eventu na celom priestore
denné nájomné bez DPH: 

50 € / m²

e // priestor č. 5/Hlavný vchod - exteriér
max. 30 x 30 m



9

f // priestor č.6 5/Hlavný vchod - exteriér 
Hypercube

Priestor č. 5

mesačné nájomné bez DPH: 
1000 €

Počas akcie Hriešne dobré nákupy:
1000 €
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Priestory č. 1 - 5

g // prezentácia automobilov
V prípade záujmu o umiestnenie
prezentačného stroja a rozdávanie letákov
pri automobile bude k uvedenej cene prirátaná 
suma 50 EUR / deň

Štandardné vystavenie Automobilu bez DPH: 
80 € / deň

Počas akcie Hriešne dobré nákupy a vo vianočnom období:
100 € / deň
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h // visiace bannery 1,4 x 6 m/12 ks

Prenajať je možné celú sieť alebo samostatne.
Pri prenájme celej siete – zľava 10%.

mesačné nájomné bez DPH / 1ks: 
420 €

Počas akcie Hriešne dobré nákupy:
460€

Počas vianočného obdobia – November – December:
NEPRENAJÍMAME
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i // eskalátory
a.) prízemie/ 1. poschodie (pri Bille) – 1pár*
b.) 1.poschodie/ 2. poschodie (pri Terranove) – 1pár
c.) prízemie/ 1. poschodie (pri H&M) – 1 pár
d.) travelátor: -1. poschodie/ prízemie (pri Bille) – 1 pár

Minimálna doba prenájmu je 1 mesiac. Prenajať je možné celú sieť alebo 1 pár.
* Pár – pravá aj ľavá strana.

mesačné nájomn bez DPH / 1 pár: 
420 €

Počas akcie Hriešne dobré nákupy a vo vianočnom období:
460 €
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j // parkovacie karty
Ponúkame možnosť reklamy na parkovacích kartách. 
Veľkosť karty 10 x 5 cm, možnosť potlače karty z jednej 
strany.

Ceny sú uvedené v tabuľke

Počet 
parkovacích kariet

Cena za náklad Cena za 
oslovenie 1 000 

zákazníkov

Cena za ks

A 105 000 2 606 € 24, 82 € 0,0248 €
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j // digitálna obrazovka
Ponúkame možnosť reklamy na digitálnej obrazovke vo výťahu
Formát:
- fotka – 1080 x 1920, súbor .jpg
- spot – 1080 x 1920, súbor .mp4 max. dĺžka 10 sekúnd

Ceny sú uvedené v tabuľke
* HDN – Hriešne dobré nákupy

1/3 tina obrazovky

cena štandard 170 € bez DPH

cena počas HDN* a Vianoc 200 € bez DPH
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k // Plagát vo výťahu
prenájom bez DPH:

133 €/mesiac                                                                                              
Počas akcie Hriešne dobré nákupy a vo vianočnom období:

150 €/mesiac

Výťah
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Presklené plochy
Aupark Košice

A // posuvné dvere garáž – pravá strana
- 1. podlažie
195,7 x 86,4 cm
195,7 x 86,5 cm/2 plochy

Posuvné dvere

prenájom bez DPH: 
330 €/2 týždne                                                                                              

Počas akcie Hriešne dobré nákupy a vo vianočnom období:
360 €/2 týždne



17

B // posuvné dvere garáž – ľavá strana
- 1. podlažie
195,5 x 86,7 cm/2 plochy

prenájom bez DPH: 
330 €/2 týždne                                                                                              

Počas akcie Hriešne dobré nákupy a vo vianočnom období:
360 €/2 týždne

Posuvné dvere



18

C // posuvné dvere garáž – pod hlavným vchodom
- 1. podlažie
196,4 x 86,7 cm – statická časť
195,5 x 83,6 cm 
195,5 x 83,5 cm/3 plochy

prenájom bez DPH: 
330 €/2 týždne                                                                                              

Počas akcie Hriešne dobré nákupy a vo vianočnom období:
360 €/2 týždne

Posuvné dvere
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D // turniket – Billa
Prízemie/2 plochy
226,4 x 155,9 cm/2 plochy        

Turniket č.1

prenájom bez DPH: 
330 €/2 týždne                                                                                              

Počas akcie Hriešne dobré nákupy a vo vianočnom období:
360 €/2 týždne
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D // turniket – ČSOB/Niké
Prízemie/2 plochy
226,5 x 155,8 cm        

prenájom bez DPH: 
330 €/2 týždne                                                                                              

Počas akcie Hriešne dobré nákupy a vo vianočnom období:
360 €/2 týždne

Turniket č.2
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E // turniket – Tatrabanka
Prízemie
226,5 x 156 cm/2 plochy      

prenájom bez DPH: 
330 €/2 týždne                                                                                              

Počas akcie Hriešne dobré nákupy a vo vianočnom období:
360 €/2 týždne

Turniket č.3
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F // turniket – SLSP
Prízemie

prenájom bez DPH: 
330 €/2 týždne                                                                                              

Počas akcie Hriešne dobré nákupy a vo vianočnom období:
360 €/2 týždne

Turniket č.4
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F // turniket – hlavný vchod
Prízemie
226,5 x 156 cm/2 plochy

prenájom bez DPH: 
420 €/2 týždne                                                                                              

Počas akcie Hriešne dobré nákupy a vo vianočnom období:
480 €/2 týždne

Turniket č.5
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O časopise
Wau! magazín je pravidelne vychádzajúci lifestyle-ový časopis obchodných centier Aupark
Piešťany, Žilina a Košice. Na 36 stranách tu značky prezentujú svoje najnovšie módne trendy,
kúsky a vychytávky. Wau! Magazín prináša pravidelné sezónne témy, profilové rozhovory,
novinky zo sveta módy a kozmetiky, kultúry, techniky, športu, či výživy, ako aj zaujímavosti z
histórie svetových značiek. Wau! Magazín vychádza nielen s cieľom prezentovať kvalitné
značky, ale aj inšpirovať, informovať o nových trendoch, akciách a prinášať pútavé čítanie, tipy
na nákupy i zábavu.

Cieľová skupina
Primárnou cieľovou skupinou sú mladé moderné ženy vo veku 18 až 45 rokov, ktoré sú
hospodársky aktívne. Záleží im na tom, aby boli atraktívne, zaujímajú sa o módu, kultúru,
atraktívny životný štýl a nakupovanie. Sekundárnou cieľovou skupinou sú mladé dievčatá vo
veku 13 do 18 rokov, teda študentky a teenagerky, s popzitívnym vzťahom k svetovým
módnym značkám a trendom. Kabelkový formát Wau! Magazínu perfektne zasahuje cieľovú
skupinu práve v mieste, kde robia najväčšie nákupné rozhodnutia.

Magazín zo života v Auparku
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Magazín zo života v Auparku

Distribúcia, náklad, periodicita:
Wau! Magazín je šírený zdarma v priestoroch Aupark Košice.
Je pravidelne dopĺňaný k odberu v stojanoch v pasáži centra.
Náklad: 5000 ks
Periodicita: 5x ročne

Špecifikácia a cenník inzercie, rozmer:
Šírka 148,5 mm x výška 210 mm + spadavka.
Počet strán:36
Obálka: 4 strany
Váha papiera: 90g matný
Váha papiera obálky: 170g matný + lamino lesk
Farba: 4+4
Väzba: V1

Cenník inzercie
1 celá strana vo vnútri časopisu        250 €
1 celá strana – zadná obálka              375 €
Pri objednaní celoročnej inzercie      zľava 20%
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Podmienky inštalácie:

• Inštaláciu priesotu je možné realizovať ráno v prvý deň prenájmu,
najneskôr do 8:00 hod., alebo deň pred prvým dňom prenájmu po 21:00
Komplikované inštalácie sa riešia individuálne, na základe dohody.

• Deinštalácia priestoru je možná po 21:30.
• Inštaláciu a deinštaláciu je potrebné nahlásiť cca 1 hod. pred začiatkom na:

1) Operačné stredisko SBS, tel.: +421 55 321 3410
2) 24 hodinovú službu, tel.: 0917 988 357

• Navážanie materiálu potrebného pre inštaláciu je možné iba cez zásobovaciu 
rampu.

• Počas otváracích hodín Auparku nie je možné nič inštalovať ani deinštalovať, 
nesmie sa realizovať žiadna úprava priestoru ani navážanie tovaru do 
priestoru.

• V prípade prenájmu priestoru je v cene zahrnutá el. Energia (ak je na mieste 
prístupná) a rozdávanie propagačných materiálov v prenajatom mieste. 
Rozdávanie propagačných materiálov mimo prenajatého miesta je spoplatnené 
samostatne v zmysle cenníka.

• Sprístupnenie el. energie je potrebné vopred nahlásiť, rovnako ako potrebu 
sprístupnenia el. energie 380 V, alebo iného pripojenia.

Kontakt
Aupark Košice

Krátkodobé prenájmy

Ľubica Bobáková
E-mail: lubica.bobakova@nepirockcastle.com
Tel.: +421-917-112 763


