ZáväZná objednávka inZercie

DO KATALOGU RODINNYCH DOMOV EUROLINE PRE ROK 2020
OBJEDNÁVATEĽ: .............................................................. ZASTÚPENÝ: ..................................................................
ADRESA: .......................................................................................................................................................................
TEL.: .................................................................................. E-MAIL: ............................................................................
IČO: ................................................................................... IČ DPH: ............................................................................
týmto záväzne objednáva inzerciu pre rok 2020 [zaškrtnutím označiť položky]:
1.
2.
3.a
3.b
4.

dvojstrana 2xA4
jedna strana 1xA4
polstrana A4 (na ležato)
polstrana A4 (zvislo)
3. strana obálky

5.
4. strana obálky
6.
Mailing
7.a
Reklamný banner na hlavnú stránku
7.b
Reklamný banner na vnútorné stránky
Sme reklamná agentúra (uplatnenie zľavy 15%)

CENNÍK INZERCIE A TECHNICKÉ PARAMETRE

1.
2.
3.
4.
5.

dvojstrana 2xA4
jedna strana 1xA4
polstrana A4
3. strana obálky
4. strana obálky

2400 € (s DPH)
1800 € (s DPH)
960 € (s DPH)
3600 € (s DPH)
4800 € (s DPH)

1.

(čistý rozmer 420x297mm + spadávka, zrkadlo 2x 185x272mm)
(čistý rozmer 210x297mm + spadávka, zrkadlo 185x272mm)
(čistý rozmer 210x140mm alebo 97x297mm, zrkadlo 185x130mm alebo 85x272mm)
(čistý rozmer 210x297mm + spadávka, zrkadlo 185x272mm)
(čistý rozmer 210x297mm + spadávka)

2.

2 strany

3.

4.

1 strana

3. strana
2/1
obálky

1/2

5.
4. strana
obálky

1/2

čistý rozmer: 420x297mm
zrkadlo:
2x 185x272mm

6.

7.

ZĽAVY:
a)
b)
c)

210x297mm
185x272mm

210x140mm
185x130mm

97x297mm
85x272mm

čistý rozmer: 210x297mm
zrkadlo:
185x272mm

210x297mm
-----

Mailing
- vkladanie Vašich prospektov do predávaných projektov rodinných domov – presná
cieľová skupina pre Vašu reklamu (zaručene ide stavať rodinný dom)
(do formátu A4 a počtu strán 20)
Cena: 1200 €/rok (s DPH)
Pre inzerentov, ktorí si objednajú inzerciu 1.,2.,4. alebo 5. – zľava 50%
Reklamný banner na náš web (cca 1 050 000 návštev /rok)
7.a banner na hlavnú stránku – cena: 360 €/rok (s DPH)
7.b banner na vnútorné stránky – cena 180 €/rok (s DPH)
Skorá objednávka do 30.9.2019 – zľava 20%
Inzercia v minulom ročníku – zľava 15%
Reklamné agentúry – zľava 15% (bez možnosti uplatnenia zľavy v bode b) )

PRÍPLATKY:
a)
Za umiestnenie inzerátu podľa priania klienta: +10%
b)
Za uverejnenie inzerátu po uzávierke: +30%
TERMÍNY:
Uzávierka inzercie:
Dodanie podkladov:
Fakturácia:		

25.10.2019
25.10.2019
január 2020

PODKLADY:
Inzerciu je potrebné dodať v tlačovom formáte PDF podľa normy PDF/X-1A alebo PDF verzia 1.3. (kompatibilita s Adobe Acrobat 4.0). Tlačový
PDF súbor musí (ak je inzercia na čistý formát) obsahovať minimálne 5mm spadávky, orezové značky najmenej 4 mm od čistého formátu. PDF
súbor nesmie obsahovať objekty v RGB farebnom priestore a priame farby, vložené ICC profily alebo OPI informácie.

…..........………….............….........					
Dátum a miesto							

…..........………….............….........
Podpis a pečiatka

Potvrdením tejto objednávky objednávateľ súhlasí s podmienkami inzercie.
Euroline Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo neprijať nekvalitný inzerát, alebo inzerát, ktorý nezodpovedá charakteru katalógu rodinných domov.
Euroline Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo neprijať inzerát v poradí, ktorý prekročil vymedzený priestor 30 strán pre limitovanú inzertnú prílohu.
Euroline Slovakia s.r.o., Stará Vajnorská 17/A, P.O.BOX 68, 830 00 Bratislava 3, bezplatná linka: 0800 135 955, tel.: 02 / 4445 8549, 02 / 4445 8550
email: info@eurolineslovakia.sk, www.EurolineSlovakia.sk

