
 
 

Reklamní kampaň LEXXUS a.s. pro rok 2008 
 
Praha, 23. června 2008 – Společnost LEXXUS a.s., lídr v prodeji nových 
bytových projektů, oznámila start nové reklamní kampaně pro rok 2008. 

V loňském roce realizoval LEXXUS a.s. (dále jen LEXXUS) kampaň na podporu 
zvýraznění obchodní značky u příležitosti patnáctého výročí působení firmy na 
českém realitním trhu formou klientské soutěže „My slavíme, Vy vyhráváte“ a její 

další propagace. Oproti tomu je letos mediální kampaň komunikována v outdooru 
prostřednictvím bigboardů, rozmístěných poblíž nejfrekventovanějších silničních 

tahů v Praze (viz. níže Reklamní kampaň LEXXUS 2008 – fakta). Letošní kampaň 
byla zahájena v dubnu a soustřeďuje se především na oslovení nových, ale i 
stávajících klientů.  

 
Reklama je dílem společnosti ASTRON Studio CZ, a.s.  

 
Primárním cílem mediální kampaně je posílení vnímání společnosti LEXXUS jako 
specialisty a spolehlivého partnera v otázkách výběru a nákupu jakéhokoliv typu 

nového bydlení, ne jen luxusních nemovitostí, další zviditelnění značky LEXXUS 
jak mezi stávajícími, tak potenciálními klienty. Druhotným cílem kampaně je 

snaha přilákat pozornost veřejnosti k internetovým stránkám LEXXUS, kde lze 
nalézt detailní informace o všech aktuálně nabízených a připravovaných nových 
projektech, jež LEXXUS na českém trhu nabízí – viz. krátký přehled projektů níže.  

 
Nově zařazeno do nabídky nových bytových projektů:  

 Vysoký Újezd | Beroun  
 Berounské stráně | Beroun  
 Residence Černá | Praha 1 

 
Více o projektech naleznete uvedeno v příloze 1 s názvem „LEXXUS_Seznam 

bytovych projektu” nebo na www.lexxus.cz.  
 

Reklamní kampaň LEXXUS 2008 – fakta (místo a termín umístění bigboards): 
1. ulice 5.května, Na Strži II  

– úsek magistrály v části Prahy 4 - směr do centra 

– otočný bigboard 
– umístěn v termínech: 1.4.-30.6. a 1.9.-30.11.2008 

 
2. ulice Argentinská, Praha 7 – Holešovice 

– klasický bigboard 

- umístěn v termínech: 1.4.-30.6. a 1.9.-30.11.2008 
 

3. Evropská – Okruh II 
– směr z letiště do centra Prahy 
– klasický bigboard 

- umístěn v termínu: 1.4.-30.9.2008 
 

Viditelnost všech bigboardů je přes 100 m a díky nočnímu osvětlení jsou snadno 
identifikovatelné 24hodin/7dní v týdnu. 
 

http://www.lexxus.cz/


 
 

Reklamní kampaň LEXXUS a.s. pro rok 2008: náhled vizuálu bigboardu 

 

LEXXUS a.s. 

Společnost LEXXUS a.s., lídr na trhu nových bytových projektů a nejúspěšnější pražská realitní 

společnost, která působí na realitním trhu již od začátku 90. let. Nejprve začala nabízet prodej 
luxusních nemovitostí, následně přibyly i relokační služby a pronájem nemovitostí. Od roku 2002 se 
rozšířila oblast zájmu také  na nové bytové projekty  pod hlavičkou oddělení LEXXUS New Home 
Center. Současně vzniká oddělení LEXXUS Research hodnotící realitní trh a spolupracující 

s developery na přípravě projektů. Podstatou úspěchu firmy je profesionální tým erudovaných 
pracovníků a komplexní servis pro zákazníky od přípravy projektu až po podpis kupní smlouvy a 

předání bytu. Společnost sídlí v centru Prahy v nádherném prostředí Paláce Riesů ze Stallburku, kde 
zaujímá prodejní plochu přes 1000 m2 Od roku 2004 společnost působí i na slovenském realitním 
trhu. Další expanze do metropolí střední a východní Evropy jsou v přípravě. 

Společnost LEXXUS a.s. připravovala posudky pro společnosti: Ballymore Properties na projekt 
Statenický mlýn a Eurovea, pro společnost AFI Europe na projekty Tulipa Rokytka a Tulipa 
Modřanská rokle, pro společnost Europolis na projekt River City, pro společnost PPF projekt Bášť, pro 
společnost J&T na projekt Jeseniova a mnohé další. Její konzultační služby využívají například: ICKM, 
MCA, Hochtief, ING Real Estate, Lordship real Estate nebo Czech Property Investments. 

Pro další informace kontaktujte: 

 

LEXXUS a. s. 

Dagmar Zárubová 

Marketing Manager 

Tel: +420 224 812 611 

GSM: +420 606 625 871 

E-mail: dagmar.zarubova@lexxus.cz 

 

maXmedia s.r.o. 

Jana Rumlová 

Tel: +420 272 911 285 

GSM: +420 775 556 508 

E-mail: jana@gsma.cz 
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