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Názov: Aupark shopping center Piešťany

Lokalita: Piešťany, centrum, Nitrianska ul.

Dátum  otvorenia: 29. apríl 2010

GLA: 9128 m2

Parkovanie: 390 miest

Počet nájomných jednotiek: 60

Hlavní nájomcovia: Billa, Panta Rhei, 

Datart, 101 Drogerie, Alltoys, Exisport, New 

Yorker, Orsay, Takko, Tally Weijl, Mango, 

Gate, Pepco, CCC

Priemerná denná návštevnosť: 14 000 ľudí

Základné údaje
Aupark Piešťany
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Krátkodobé prenájmy
Aupark Piešťany

Distribúcia vzoriek a letákov                                   cena bez DPH: 50€/deň
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Priestor č. 1/ BILLA denné nájomné  bez DPH:

1x2 m 100€

Priestor č.1
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Priestor č. 2/ Datart denné nájomné  bez DPH:

3x4 m 100€

Priestor č.2
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Priestor č. 3/ORANGE denné nájomné  bez DPH:

5x8 m 250€

Priestor č.3



7

Priestor č. 4/ Orsay denné nájomné  bez DPH:

4x4 m 80€

Priestor č.4
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Prezentácia automobilov vystavenie automobilu 50€/deň

V prípade záujmu o umiestenie prezentačného stojana a rozdávanie

letákov hosteskou pri automobile bude k uvedenej cene prirátaná suma 30€.

Uvedené ceny sú bez DPH

Priestory

2
3

4

5
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Visiace bannery mesačné nájomné 1ks: 100€

1,4 x 5m

Prenajať j možné celú sieť alebo samostatne.

Pri prenájme celej siete- zľava 10%. Uvedené ceny sú bez DPH

Priestory pre umiestnenie visiacich 

bannerov
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Eskalátory mesačné nájomné/1 pár: 80€

Prízemie /1. poschodie- 1 pár

Minimálna doba prenájmu je 1 mesiac.

Uvedené ceny sú bez DPH
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Reklamná plocha na fasáde Auparku ročné nájomné bez DPH/1ks: 8000€

7 x 16 m
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Logo na fasáde/ prenájom plochy možný výhradne pre nájomcov Aupark Piešťany

ročné nájomné 1200€ bez DPH

Prevedenie loga:  nálepka na priesvitnom podklade. Výška loga 1 m dĺžka v závislosti od loga nájomcu

Vizuál loga podlieha predbežnému schváleniu managementom Auparku Piešťany
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Wifi branding
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Presklené plochy  
Aupark Piešťany
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Hlavný vchod- turniket/ Nitrianska ul. Mesačné nájomné 400€ bez DPH

Veľkosť plochy 1,26x 2,36m/ 2 plochy

Turniket Nitrianska ulica
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Vchod- turniket/ Teplická ul. Mesačné nájomné 400€ bez DPH

Veľkosť plochy 1,26x 2,36m/ 2 plochy

Turniket Teplická ulica
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Vchod  Teplická ul. Mesačné nájomné 300€ bez DPH

Veľkosť plochy 0,52x 1,98m/ 2 plochy

Vchod Teplická ulica
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Parkovací dom 1. poschodie/ výťahy Mesačné nájomné 300€ bez DPH

Veľkosť plochy 0,76 x 1,98m/ dve stredné plochy

1,12 x 2,01m/ pravá a ľavá strana
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Magazín zo života Auparku

O časopise
Wau! Magazín je pravidelne vychádzajúci lifestyle-ový časopis obchodných centier Aupark

Piešťany a Košice. Na 36 stranách tu prezentujú značky svoje najnovšie módne trendy, kúsky

a vychytávky. Wau! Magazín prináša pravidelne sezónne témy, profilové rozhovory, novinky

zo sveta módy a kozmetiky, kultúry, techniky, športu či výživy, ako aj zaujímavosti z históriu

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 a moderné ženy vo veku 18 až 45 rokov, ktoré sú

hospodársky aktívne. Záleží im na tom, aby boli atraktívne, zaujímajú sa o módu, kultúru,

aktívny životný štýl a nakupovanie. Sekundárnou cieľovou skupinou sú mladé dievčatá vo

veku od 13 do 18 rokov, teda študentky a teenagerky, s pozitívnym vzťahom k svetovým

módnym značkám a trendom. Kabelkový formát Wau! Magazínu perfektne zasahuje cieľovú

skupinu práve v mieste, kde robia najčastejšie nákupné rozhodnutia.
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Magazín zo života Auparku

Distribúcia, náklad a periodicita
Wau! Magazín je šírený zdarma v priestoroch Aupark Košice a Piešťany. K odberu 

je pripravený a

dopĺňaný na statických stojanoch v pasážach. Wau! Magazín vychádza v 

unikátnych mutáciach

pre Aupark Piešťany nasledovne:

Aupark Piešťany – 5 x ročne, 5,000 ks/číslo

Špecifikácia a cenník inzercie Rozmer:
Šírka 148,5mm x výška 210mm + spadávka.

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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Mgr. Monika Košinová

Tel. 0917981285

e-mail:

Monika.kosinova@nepirockcastle.com

Magazín zo života Auparku

Kontakt
V prípade záujmu o inzerciu vo Wau! magazíne, 

alebo záujem o spoluprácu nás neváhajte 

kontaktovať.

Radi zodpovieme vaše otázky
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Podmienky inštalácie

• Inštaláciu priestoru 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 o 21.00 hod.

• Inštaláciu a deinštaláciu priestoru je potrebné nahlásiť cca 1 hod pred 

začiatkom na:

1) 24 hod službu (údržba), tel.: +421 917 757 256

2) operačné stredisko SBS, tel.: +421 917 732 187

• Navážanie materiálu potrebného pre inštaláciu priestoru 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.

Rozdávaniepropagačnýchmateriálovmimoprenajatéhomiestajespoplatnené

samostatne v zmysle tohto cenníka.

• Sprístupnenie el. energie je potrebné vopred nahlásiť, rovnako ako potrebu

sprístupnenia el. energie 380 V, alebo iného pripojenia.

Kontakt krátkodobé prenájmy:

Mgr. Monika Košinová

Email: monika.kosinova@nepirockcastle.com

GSM: +421 917 981 285

mailto:monika.kosinova@hbreavis.com

