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Profil společnosti
Jsme reklamní a produkční společnost. Naším hlavním posláním je realizovat a uvádět do života 
představy a záměry našich klientů a obchodních partnerů.

Nabízíme vysoce profesionální služby v následujících oblastech:

•	 Produkce	koncertních	vystoupení	a	turné

•	 Produkce	hudebních	CD	a	DVD	nosičů

•	 Spolupráce	s	našimi	předními	umělci
  
  Helena Vondráčková
  Karel Gott
  Bára Basiková
  Lucie Bílá
  Hana Zagorová 
  Dan Bárta
  Jaromír Nohavica
  Dara Rolins
  Richard Müller
  Hana Hegerová
  Petr Hapka
  Laďa Kerndl
  Petr Kolář
  Ewa Farna
  David Koller
  Miro Žbirka
  Václav Neckář
  Daniel Hůlka
  Pavel Vítek
  Petr Kotvald
  Jiří Korn
  Leona Machálková
  Jitka Zelenková
  Ilona Csáková
  a další...

•	 Vydávání	knih



•	 Kompletní	zajištění	akcí

- jednání o přáních a představách klienta, poradenství  zajištění prostor a jejich výzdoby,   
  účinkujících a služeb  vyřízení příslušných povolení a poplatků, vč. OSA  catering 
 - ubytování pro hosty, tisk pozvánek, vstupenek (i předprodej), informačních materiálů, plakátů     
 (vč. výlepu) 
 - audio a videozáznam akce 
 - rychlé, přesné a kompletní vyúčtování akce 

Další služby : 
malá i velká zastřešená podia, stany, praktikábly, zátarasy 
agregáty 
ozvučení 
nasvícení 
catering 
vystoupení našich předních umělců (zpěváci, moderátoři, baviči, hudební skupiny, předtančení, ...) 

•	 Filmová	produkce

•	 Reklamní	kampaně	s	regionálním	i	celorepublikovým	dosahem

  typy reklamních nosičů:
  - Billboardy
  - Rollingboardy
  - CLV
  - DSD
  - Digi CLV
  - Metro
  - Tramvaje
  - Reklama ve vlacích a na vlakových nádražích
  - Plakáty
  - Reklama na dalších možných místech dle přání klienta
  - Reklama v místě konání
  - Televizní a rozhasové spoty

•	 Obchodní	zastoupení	a	spolupráce	v	hudební	oblasti

•	 Maloobchodní	a	internetový	prodej	hudebních	CD	a	DVD



•	 Spolupráce	s	televizí	Barrandov	a	dalšími	televizními	kanály

 vysílání záznamů koncertů
 např.: SVĚTLA RAMP: POCTA BARRANDOVU
           MIRO ŽBIRKA SYMPHONIC TOUR

Při realizaci jednotlivých projektů spolupracujeme s celou řadou obchodních partnerů s cílem 
poskytovat stále kvalitnější služby s co nejširším doplňkovým servisem. Naší snahou je vždy 
maximálně spokojený klient, který s pomocí našich služeb dosáhne svého záměru.

Budeme se těšit na spolupráci také s Vámi.

Historie společnosti
Společnost Bon Art Production spol. s r.o. vznikla v roce 2000 s cílem poskytovat svým 
partnerům vysoce profesionální reklamní a produkční služby. Svou činností a rozšířením záběru 
poskytovaných služeb jsme navázali na úspěchy společnosti Bon Art Music s.r.o. dosažené na 
poli filmové a hudební produkce.

Do současné chvíle jsme svými silami nebo ve spolupráci s našimi stálými partnery produkovali 
velké množství hudebních CD, koncertních vystoupení a turné špičkových českých i zahraničních 
interpretů. Pro naše klienty jsme realizovali mnoho reklamních akcí a celoplošných kampaní.



Kde budete vidět…

CLV (City Light Vitrin) Rotundy

CITYLIGHT	sítě

118,5 x 175 cm 

2093 ploch (3 sítě 365ks, 4 sítě 182ks, 1 síť 270ks)
čekárny městské hromadné dopravy 
volně stojící vitríny 
sloupy
jednotlivě prodejný CLV formát 

CITYLIGHT	sítě	v	obchodních	centrech

118,5 x 175 cm 

Atraktivní umístění v podzemním parkovišti 
exkluzivního nákupního centra Palladium v Praze

Nepřehlédnutelné umístění, atraktivní lokalita

Desítky tisíc návštěvníků denně, atraktivní cílová 
skupina

CITYLIGHT	na	novinových	kioscích

118,5 x 175 cm

296 ploch rozděleno do 4 sítí (2 sítě x 58 + 2 
sítě x 90 )
70 x 173 cm 
60 ploch rozděleno do 2 sítí ( 1 síť 30ks) 
60 x 173 cm 
26 ploch rozděleno do 2 sítí (1 síť 13ks) 



Kde budete vidět…

RLB (Rolling boardy)

- Exkluzivní městské reklamní vitríny formátu 7m2 pokrývají nejatraktivnější lokality hlavního města 
Prahy. Každá reklamní plocha s 24 hodinový efektem nabízející až tři pozice pro Vaší reklamu, je 
ideálním nosičem k propagaci více produktů najednou či ke kreativnímu ztvárnění komunikovaného 
reklamního sdělení. Rolling boardy jsou unikátní dynamické reklamní plochy, která rotací motivů 
přitáhují velkou pozornost.

Billboardy

Rolling Board

3,13 x 2,30 m

Praha
100% ploch je prosvětleno 
zevnitř
Doba pronájmu: 14 dní

Billboard

5,10 x 2,40 m

Celá ČR
Doba pronájmu: měsíc



Kde budete vidět…

QS fólie (220×60 cm)
QS		fólie	(	samolepky	na	bocích	tramvají	)

220x60 cm

- reklama, které si lidé všímají, opakovaný zásah 
- umístění reklamy do všech vozoven zaručuje pokrytí celé Prahy 
- plochy vhodné pro produktové kampaně 

METRO	Rámečky

49 x 49 cm
Rámečky ve vozech M1 (106 x 19 cm, 78 x 19 cm) 
Rámečky B1 (70 x 100 cm) 

- vysoká spontánní znalost reklamních kampaní 
- plochy vhodné pro produktové kampaně 
- dlouhá doba působení 
- vhodné médium pro komunikaci podrobných 
informací 

METRO rámeček (49×49 cm)



Kde budete vidět…

digiCLV		  
 
Reklamní panely
Velkoplošná plazmová obrazovka o ve-
likosti 71“ s rozlišením full HD 1980x1080 
umístěna v elegantním stojanu

Atraktivní umístění v 
nejnavštěvovanějších nákupních centrech

Možnost zobrazení jak statických vizuálů 
tak dynamických spotů, on-line aktual-
izace

Exkluzivní médium na atraktivních 
místech, stovky tisíc pasantů měsíčně

Elegantní design nosiče z ušlechtilých 
materiálů zdůrazní prestiž Vašich kampaní
 

DSD		  
 
Reklamní panely

80,5 x 120 cm

Atraktivní umístění v nejnavštěvovanějších 
nákupních centrech.

DSD (80,5 × 120 cm)

digi CLV



Kde budete vidět…

A3	a	A2	plakáty		  
 
celá ČR 

reklamní	plochy	na	závodišti	VELKÁ	CHUCHLE 

A3 výlep



Kontakt 
Bon Art Music, SE 

Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1 
Tel: (+420) 222 957 468, Fax: (+420) 222 957 468 

Mobil: (+420) 603 818 310
e-mail: info@bonart.cz


