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Stereo Meedia on Eesti üks innovatiivseimaid reklaamiette-
võtteid kes elab juba täna homses päevas. Vaadates tänast 
turuolukorda on oluline silma paista ning jätta teised enda 
varju. Pakume laialdast tootevalikut reklaamilahendustes, 
mis on uudsed ning eristuvad selgelt ülejäänud keskkon-
nast. Omades pikaajalist kogemust reklaamiturul oskame 
aidata ja leida lahenduse ka kõige nõudlikumale kliendile. 
Meie prioriteetideks on kliendi rahulolu, kiire tarneaeg ning 
professionaalne teenindus!

•	 Kiired vastused! 
•	 Kõik ühest kohast!
•	 Suured kogemused!
•	 Paindlikus!
•	 Täisteenus ideest teostuseni!
•	 Homsed ideed ja lahendused juba täna!
•	 Lai tootevalik, valmis ka suurkampaaniateks!

Tule ja pane meid proovile!

Reklaampall 6m 
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Täispuhutavad reklaamtooted on väga efektsed pilgupüüd-
jad, mis ei ole laialt levinud ning eristuvad selgelt tavapäras-
test reklaamikandjatest ja ülejäänud keskkonnast. Võima-
lik toota täielik erilahendus, mis oleks täpselt Teie soovide 
ning mõõtmete järgi. Ütlus „sky is the limit“ jääb siin vähe-
seks, kuna erilisi piiranguid siin ei ole ning saame hakkama 
ka kõige keerulisema projektiga!                                   

Täispuhutavad tooted jagunevad suures plaanis kahte rüh-
ma – pidevat õhujuurdevoolu vajavad ning täispumbatavad. 

•	 Kõige efektiivsem otseturustamise väljund!
•	 Eristub selgelt ülejäänud keskkonnast ja konkurendist!
•	 Odavam kui tavapärane print- või telereklaam!
•	 Sobivad kasutamiseks aastaringselt!
•	 Omab sisemist valgustust – öösel eriti silmapaistev!
•	 Saab kasutada seal, kus senini pole võimalik olnud!
•	 Piiranguid ei ole, Teie tootest täpne koopia!
•	 Paigaldus ülimalt lihtne, toode puhub ennast ise täis!
•	 Väga kompaktne ja lihtne transportida!

Purk 3,5m 

Tuuletoru erilahendus 5m

Reklaampall 6m

Kommipakk 5m 



Erikuju
Tootekoopia
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Kujutage ette suurt kaubanduskeskust mille katusel paikneb 
5m kõrgune koopia Teie tootest. 

Või mõnda suurüritust, kus Teie täispuhutav reklaamtoode 
hakkab silma juba väravatest sisenemisel ning rahvas 
kasutab seda kogunemispunktina, kuna see on lihtsalt 
sedavõrd eriline! 

Ja see ei pea ju ilmtingimata olema katusel ega maapinnal… 
miks mitte reklaami teha hoopis vees, kus segavaid faktoreid 
oluliselt vähem! 

•	 Kõige efektiivsem otseturustamise väljund!
•	 Täpne tootekoopia!
•	 Võimalik luua väga keerulisi kujusid!
•	 Väga kompaktne ja lihtne transportida!
•	 Jääb inimestel meelde just oma erilisuse tõttu!

Reklaamsilinder 3,5m

Täispumbatavad ujuvad kolmnurgad 3×1×1m 

Kommipakk 5m 
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Hea võimalus olla 101% nähtavad kõikvõimalikel spordi-
võistlustel. Kui meedia üritab teadlikult reklaami vältida, 
siis stardist/finisheerimisest on alati pildid, seega tasuta 
reklaam!

Samas alati ei peagi see seostuma ju spordiga, võib kasuta-
da kaupluste avamisel, kampaania ajal, suunata inimesi jne. 
Võimalus printida nii otse tootele, kui kasutada ka velcro 
kinnitustena vahetatavaid meediapindu.

Kui tegu väga kitsa alaga, kus täiskaart kasutada pole või-
malik on heaks alternatiiviks poolkaared. 

•	 Väga hea nähtavus!
•	 Ideaalne spordiüritustele!
•	 Bänneri vahetamise võimalus!
•	 Erikuju võimalus!

Poolkaared 4m

Erilahendusega kaar 6×3m

Kaar 8×4m

Erilahendusega kaar 7×3,5m
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Mis saavutab väga hästi tähelepanu – liikuv reklaam! Raske 
on välja mõelda efektsemat lahendust kui „tantsivad“ tuule-
mehikesed. Võimalik teha ühe või kahe jalaga, juustega ja 
ilma, lühikesi ja pikki, riietega või ilma, rõõmsaid või veelgi 
rõõmsamaid… valik on meeletu. Väga hea tähelepanu püüd-
ja just kampaaniate ajal. Kui puudub otsene reklaamtekst, 
on see ka reklaamimaksu vaba! Lihtsam lahendus tuulepois-
tele  on tuuletorud, mille tarne eriti kiire ja hind eriti magus!

•	 Lihtsaim ning kiireim moodus anda kampaaniale   
lisaväärtust!

•	 Suurepärane tähelepanu püüdja!
•	 Suuruse (6m) ja liikuvuse tõttu väga hästi märgatav!
•	 Tekitab inimestes alati huvi!

NB! Reklaamimaksuvaba!

Tuuletorud haamri kujuga 6m

Tuuletantsijad eraldi riietega 6m

Tuuletantsijad 6m

Tuuletantsija Eesti jalgpallikoondise värvides 6m
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Reklaampall on täispuhutavatest lahendustest üks kõige le-
vinumaid ja lihtsamalt paigaldatavaid. Võimalus toota päris 
oma pall vastavalt teie värvilahendustele või siis reklaam 
peale kanda vahetavate bänneritena. Paigaldades sisemise 
valgustuse muutub see öösel eriti efektseks! 

•	 Eristub selgelt ülejäänud keskkonnast!
•	 6m kõrge, väga hästi märgatav!
•	 Sisemine valgustus, pimedas eriti efektne!
•	 Optimaalne reklaampind 10m²!

Statsionaarne reklaampall 8m 

Reklaampall 4m 

Reklaampall 6m 

Reklaampall sisemise valgustusega 6m
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Praktilisus + lihtsus² + silmapaistvus = täispuhutav rek-
laamtelk. Kõige populaarsemad on ämbliktelgid, vastavalt 
suurusele, kas 4 või 6 jalaga. Samas on võimalik teha eris-
kujuga ning ka väga suuri. Telk on kokkupakitult ääretult 
kompaktne ning ülesseadmine ülimalt lihtne, pistik sisse ja 
telk puhub mõne minutiga ennast ise püsti. Onu Säm ütleks 
selle peale „piece of cake!“.

Viimaste aastatega kogunud suurt populaarsust ning need, 
kes täispuhutavate telkidega kokku puutunud enam pop up 
telke näha ei taha… Ka siin on võimalik teha siis trükk otse 
telgile või lahendada reklaamsõnum vahetavate bännerite 
näol. 

•	 Telk ise on juba reklaammaterjali eest!
•	 Eristub selgelt tavapärasest Pop Up-ist!
•	 Väga mugav ja lihtne paigaldus!
•	 Bännerite vahetamise võimalus!

Reklaamtelk 6×6m

Reklaamtelgid 6×6 ja 10×10m Nike logodega

Reklaamtelk 6×6m

Reklaamtelk 6×6m



Täispuhutav reklaamtoode
duo.bulbo
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Bulbo on väiksem täispuhutav reklaamtoode, mis sobib ka-
sutamiseks eelkõige siseruumides. Hea ilma korral saab ka-
sutada ka välitingimustes. Võimalik teha teie soovitud kuju 
ning mõõtmetega erikuju või täpne koopia mõnest tootest, 
mis on kuni 3m kõrge ja nähtav 360 kraadi. Bulbo sobib 
ideaalselt kasutamiseks kaubanduskeskustes kassade ja vä-
lisuste kõrval, tooteleti juures ning kõikvõimalikel esitlustel 
ja üritustel.

•	 Õhuga täidetav reklaampüstak! 
•	 Võimalik teha erikuju, teie tootest täpne koopia!
•	 Kompaktne ning mugav transportida!   

Graafika paikneb „kohvri“ sees!
•	 Ühe kompressoriga võimalik kasutada erinevaid 

graafikaid!
•	 Paigaldus võtab aega alla 2 minuti!
•	 Eristub selgelt ülejäänud keskkonnast ja 

konkurentidest!
•	 Garantii 2 aastat! Bulbo õllepurk 2,5m 

Bulbo paigaldus
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Tavapärased bännerid on küll head, kuid pahatihti jäävad 
need inimeste või autode varju ning ei paista välja. 2,2 kuni 
6m kõrgused reklaamlipud tagavad Teile kõikvõimalikel nii 
sise- kui väliüritustel väga hea nähtavuse. Hinna sees vas-
tupidav ja kvaliteetne transpordikott, kus on eraldi taskud 
lipule, lipuvardale ning alusele, et need omavahel üksteist 
ära ei hõõruks. Tänu unikaalsele konstruktsioonile on lipp 
alati pingul ning nähtav!

Hea näide siin, leia kahelt allolevalt pildilt suurim 

erinevus turunduslikus mõttes:

Nähtav vaid 50% reklaamist,
 good work by TV3 marketing

Nähtav kogu reklaam



Rannalipud

Lipukomplekt sisaldab:

•	 Lipuvarrast – valmistatud kergmetallist kus ülemine 
osa on fiibrist (Blokklipp üleni kergmetallist).

•	 Lipualust – R ja T seeria metallhaarats (välja arvatud 
S mudelid, kus alusena väike metallplaat), B seeria 
metallrist+veekott.

•	 Kandekotti – valmistatud vastupidavast tekstiilist kus 
on eraldi sahtlid mastile, lipule ja alusele.

•	 Lippu – valmistatud 115g lipukangast digiprint 
meetodil.

Lisaalusena võimalik juurde osta: maasse keeratav spindel, 
seinakinnitus, autoalus, veekott, piik, metallplaat.

Pakkuda on 3 eri mudelit, R, T ja B seeria:
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Rannalipp (R)

Tuulelipp (T) 

Blokklipp (B)

Lipu mõõtkavaLippude mõõdud meetrites   
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Mastilipud

Võimaluse korral võiks iga ettevõtte ees olla ka mastilipud, 
mis annavad üldmuljele palju juurde ning on ka tasuta* rek-
laami eest.

Valmistame eri suurustes lippe digiprindina koos vajali-
ke klambrite ning kinnitustega. Võimalus valida tavapära-
se lipukanga (117g/m²) ja tugevama laevalipu kanga vahel 
(150g/m²). Üldjuhul sõltub lipu suurus masti pikkusest:

Teisaldatav mastilipp kuni 7m

Lihtsasti teisaldatav lipumast, mis sobib kasutamiseks nii 
sise- kui välitingimustes. Reguleeritav lipumasti kõrgus kuni 
7 meetrit, stabiilsuse tagab ka suurema tuulega vee või lii-
vaga täidetav lipualus. Lipumast on valmistatud vastupida-
vast anodeeritud alumiiniumist, mis tagab toote pikaajalise 
kasutamise. Lipumasti on lihtne paigaldada ning transporti-
mise teeb lihtsaks transpordikotid, nii mastile kui mastialu-
sele. Tänu unikaalsele konstruktsioonile on lipp alati näh-
tav, sõltumata tuulest.

Lipu standardmõõt 100×530cm

*Vastavalt eesti seadusetele: reklaamimaksu ei kohaldata ettevõtte või sel-

le omaniku logo ja/või nimega lippudel, mida eksponeeritakse ettevõtja 

majandus- või kutsetegevuse kohas.

6m     
7–8m  
9m     
10m    
11m    
12m    
13–14m

105×165cm
125×196cm
150×236cm         
165×259cm               
180×283cm
200×314cm
225×354cm

Mastilipp 1650×1050 (6m mastile)

Teisaldatav lipumast kuni 7m
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Autolipp

Huvitav ja atraktiivne lahendus näiteks firma autodele. Sa-
muti sobib ideaalselt kasutamiseks mõne ürituse raames. 
Kinnitatakse ukseklaasi vahele.

Standardmõõt: 40×30cm

NB! Reklaamimaksuvaba

Seljalipp

Väga efektne ning mugav lahendus kõikvõimalikel üritustel. 
Ideaalne kasutamaks tootejagamistel, kus lipp teeb reklaa-
mitööd ning paistab silma juba kaugelt. Jagatavaid toote-
näidiseid/voldikuid saab hoida samas kotis. Tugeva selja-
toe ning pehmendustega, kus koormus jaotub ühtlaselt ega 
vaeva selga.

Standardmõõt: 62×106cm 

Seljalipp 62×106cm

Autolipp 40×30cm
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Kasutusvaldkond on äärmiselt lai, olgu siis sooviks muuta 
töökeskkonda esinduslikumaks, reklaamida toodet või tee-
nust kaubanduskeskustes, messidel, näitustel, koolitustel, 
jne. Suurepärane ning kiireim lahendus saavutamaks pare-
mat tähelepanu ning rohkem kontakte madalate kuludega. 
Konstruktsiooni olemasolul võimalik sisu vahetada vasta-
valt kampaaniale, mis teeb reklaami eriti odavaks!

Roll UP Classic

•	 Enim levinud esitlustarvik.
•	 Konstruktsiooni materjal: alumiinium
•	 Meedia mõõt: 85×200cm
•	 Hinna sees vastupidav transpordikott.
•	 Garantii tootmisdefektidele: 1 aasta

Roll UP Double

•	 Kahepoolne, ideaalne kaubanduskeskustesse.
•	 Konstruktsiooni materjal: alumiinium
•	 Meedia mõõt: 85×200cm×2
•	 Hinna sees vastupidav transpordikott.
•	 Garantii tootmisdefektidele: 1 aasta

X Banner

•	 Lihtne ning äärmiselt odav lahendus.
•	 Konstruktsiooni materjal: plastikfiiber
•	 Standardmõõt: 60×160cm
•	 Kaasa õlakott.

Roll Up Classic

Roll Up Double

X Banner
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Jalamatt

Welcome on ajast ja arust, tavapärane supermarketis müü-
dav hall/must on lihtsalt igav… miks ei võiks reklaami teha 
või klienti tervitada juba väljaspool ust!?

Taustasein 4×3

•	 Ideaalne messidele, tooteesitlustele,   
pressitaustaks, jne.

•	 Saadaval nii kumeraid kui ka sirgeid seinu.
•	 Konstruktsiooni materjal: alumiinium.
•	 Meedia mõõt: 4,15×2,3m.
•	 Kaasas tugevast plastikust transpordikohver koos 

puidust plaadiga, mille saab vajadusel muuta lauaks 
ning kaks kohtvalgustit.

Stereo Meedia jalamatt 140×70cm

Euro taustasein



Erikuju Roll UP
Stereo Meedia OÜ
www.stereomeedia.ee 
info@stereomeedia.ee 
skype:stereomeedia.ee
+372 5036 548

Midagi täiesti uut ja enneolematut. Tänu spetsiaalsele ma-
terjalile saame nüüdsest teha ka 2D erikujusid roll up konst-
ruktsioonile. Sobib ideaalselt kasutamiseks kaubanduskes-
kustes. Käib kiirelt lahti-kokku ja on mugavalt transporditav 
ühest kohast teise. 

•	 Konstruktsiooni materjal: alumiinium.
•	 Meedia mõõt: maksimaalselt 85×200cm.
•	 Hinna sees vastupidav transpordikott.
•	 Garantii tootmisdefektidele: 1 aasta.

Parim hinna, kvaliteedi ja silmapaistvusega 

reklaammaterjal!

Erikuju Roll Up
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PVC Frontlit – pealtvalgustatav kangas

See on enim kasutatav materjal suure ja väkese formaadi-
liste reklaamide tootmiseks (PVC bännerid, reklaamplaka-
tid, jne.).

•	 Kaal 450g/m²
•	 Värvus – valge
•	 Mõõdud kuni 5×50m

PVC Võrk

Kangas sobib suurte pingutatavate reklaamide tootmiseks – 
tänu kanga kergusele ja tuule läbilaskvusele.

•	 Kaal 340g/m²
•	 Värvus – valge
•	 Mõõdud kuni 5×50m

Digitex

Materjal meenutab riiet, kuid on töödeldud PVC kihiga. Saab 
trükkida väga kõrge eraldusvõimega. Mõeldud pigem sise-
tingimustesse. Kasutatakse palju esitlustarvikutel just oma 
kõrge kvaliteedi pärast.

•	 Kaal 240g/m²
•	 Värvus – valge
•	 Mõõdud kuni 5×50m

Lipukangas

Ilmastikukindel kavaliteet kangas mis märgudes ei anna 
värvi. Kasutatakse lipude, pingutavate bännerite ja siseku-
jundus elementide tootmiseks. 

•	 Kaal 115g/m²
•	 Mõõdud 2×60m
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Laevalipukangas

Ilmastikukindel kvaliteet kangas mis märgudes ei anna 
värvi. Paksem lipukangas on tugevam ja vastupidavam,            
pikaajaliseks kasutamiseks.

•	 Kaal 165g/m²
•	 Mõõdud kuni 2×60m

Decotex

Kasutatakse erinevate esitlustarvikute meediana ja si-
sedisaini elemendina. Sobib kasutamises nii sise- kui                        
välistingimustes.

•	 Kaal 220g/m²
•	 Mõõdud kuni 2,25×60m

Kleebised

•	 Läikiv/matt kleebis
•	 Autokleebis
•	 Valguskastikleebis
•	 Perfokleebis
•	 Läbipaistev kleebis
•	 Põrandakleebis
•	 3M kleebised

Paber

•	 Tavaline paber 150g
•	 Blueback paper 115g


