
PROPAGAČNÍ POUTAČ

� označuje místo, kde se program křesťanských Vánoc koná

� již několik týdnů před akcí návštěvníky upozorňuje a zve na 
program křesťanských Vánoc

� je nepřehlédnutelný na bráně, věži, zábradlí, zdi či plotu u kostela 
– jsou to exkluzivní propagační plochy (pro krátkodobé využití) 

� je vyroben z banneroviny nebo prodyšné vlajkoviny

� dolepovací text umožňuje  používat poutač na více příležitostí / 
v případě vlajkoviny je obměnitelný text našívací

� je možnost jej v noci nasvítit – stačí obyčejný halogen

POUTAČE



KAM POUTAČ UMÍSTIT

� zvolte vhodnou, dobře viditelnou a nepřehlédnutelnou plochu na 
kostele nebo v místě konání programu, 

� zjistěte možnosti upevnění poutače tak, aby to nevyžadovalo 
asistenci plošiny, horolezce nebo zásah do fasády kostela (vhodná
jsou zábradlí u schodiště, věže, prostor nad vstupem do kostela, 
velká okna, apod.) 

� dále je dobré, aby byl poutač uchycen na více než jen ve čtyřech 
krajních bodech tak, aby se pod něj nedostal vítr a nestrhl jej.

UMÍSTĚNÍ



OBJEDNÁNÍ

OBJEDNÁNÍ POUTAČE - JAK POSTUPOVAT

Je třeba uvést:
� poutač včetně dolepovacího textu (počet kusů)

� materiál: bannerovina / prodyšná vlajkovina  (po celém obvodu vyztužený)

� rozměry: šířka, výška

� umístění: na šířku / na výšku

� uchycení: kovová oka po 20 cm po obvodu nebo tunýlek nahoře  a dole (prosíme 
udat také šířku tunýlku), případně je možná i kombinace těchto dvou možností

� fakturační adresu farnosti

Tyto informace zašlete libovolné firmě na trhu, kterou si vyberete, nebo 
nám – po nacenění a Vašem schválení ceny necháme poutač vyrobit.

Doporučené firmy:
Metoda, s.r.o. – Radovan Kadlečík (radek@metoda.cz) - Brno
Tiskárna Kleinwächter – Josef Kleinwächter (tiskarnaklein@tiskarnaklein.cz) - Ostrava



TEXT

OBJEDNÁNÍ DOLEPOVACÍCH INFORMACÍ - TEXTU

Poutač může být pozváním k programu křesťanských Vánoc obecně
nebo k návštěvě betléma, či jiného konkrétního programu. 
V tomto případě je možné na Vaše přání do grafiky (na kometu) nechat 
přímo natisknout text nebo nechat vyrobit dolepovací text:
např.

KŘESŤANSKÉ VÁNOCE
BETLÉMY
KONCERT
VÝSTAVA, a jiné dle Vašeho programu

příp. datum nebo časový rozsah programu:
např. OD 24. PROSINCE, apod.

Znění textu pro dotisk či dolepení je třeba uvést v objednávce.



na výšku

na šířku

VZHLED



ukázka instalace poutače

UPEVNĚNÍ



CENY 2010



CENY 2010

CENY 2010



CENY 2009



CENY 2009


