VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INZERCIE
A TECHNICKÉ PARAMETRE
EUROLINE SLOVAKIA 2012
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C1 185x130 mm
C2 87x275 mm

rozmery :(sadzobný obrazec)
87 x 130 mm

cena : 400 €

cena : 665 €

zadná strana obálky

Zadná strana obálky (len v celosti) : 3 660 €
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rozmery :(orezaný formát)
210 x 297 mm
rozmery :(sadzobný obrazec)
185 x 275 mm
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rozmery :(orezaný formát)
420 x 297 mm
rozmery :(sadzobný obrazec)
395 x 275 mm
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TLAČENÝ KATALÓG

A

mailing do projektov RD

- objednanie je možné len osobne

H1 H2 H3 H4

cena : 500 € / rok / 1 prospekt
Pri mailingu je potrebné zaslať min. 300 ks vlastných prospektov v slovenskom príp. českom jazyku
(do formátu A4 a počtu strán 20).
Pred vyčerpaním prospektov Vás písomne vyzveme na dodávku ďalších . Predpokladané množstvo cca 1500 ks.

INTERNET

G

kontaktný adresár

cena : 40 € / rok
Je potrebné do inzertnej zmluvy uviesť presný názov, sídlo, heslovite činnosť, e-mail, www adresu, telefón.
Firmy, ktoré si objednajú inzerciu, alebo mailing sa do kontaktného adresára dostávajú zadarmo.

I

banner

cena : 150 € / rok
Vami dodaný reklamný banner veľkosti 468x60pix (jpg, png, gif, swf) bude umiestnený na serveri
www.eurolineslovakia.sk

termíny
Uzávierka inzercie :
Dodanie podkladov:

10. októbra 2011
do 25. októbra 2011

zľavy na inzerciu
a./ Uzatvorenie zmluvy do 20.9.2011: - 20 %
Podmienka (dodanie podpísanej zmluvy u nás ! + dodržanie termínu dodania podkladov)
b./ Inzercia v minulom ročníku: - 10%
c./ Dodanie hotových podkladov v elektronickej podobe v dohodnutom formáte: - 5% viď podklady
d./ Reklamné agentúry : -15% (bez možnosti uplatnenia zľavy b. a c.)

príplatky
a./ Za umiestnenie inzerátu podľa priania klienta : +10%
b./ Strihačka : +20%
c./ Za uverejnenie inzerátu po uzávierke: +20%

storná
a./ Za odstúpenie od inzertnej zmluvy pred termínom uzávierky : 20% z ceny inzercie
b./ Za odstúpenie od inzertnej zmluvy po termíne uzávierky : 50% z ceny inzercie
Poznámka : Odstúpiť od inzertnej zmluvy je možné najneskôr 60 dní pred vydaním katalógu !
Poznámka : Všetky zľavy, príplatky a storná budú vyučtované v konečnej faktúre.

podklady

- HOTOVÉ PODKLADY: POZOR ! - Výhradne v elektronickej podobe /nie filmy a nátlačky/
Macintosh/PC: Quark Xpress, Adobe Photoshop, Adobe illustrator, Corel Draw
Formáty: Postscriptové formáty, PDF formáty
Súbory: EPS a PS
Fonty: Quark Xpress s použitými fontami, URW fonty Adobe Type1 - East, West, Cyrillic, Greek, Turkish
Nosiče: Diskety, CD-ROM
- PODKLADY K SPRACOVANIU: Diapozitívy alebo kvalitné formáty do veľkosti A4. Elektronická podoba - bežné formáty v dostatočnej kvalite.
Naša firma si vyhradzuje právo neprijať nekvalitný inzerát
- EUROLINE SLOVAKIA s.r.o. si vyhradzuje právo neprijať inzerát, ktorý nezodpovedá charakteru katalógu rodinných domov.
- Pri iných podkladoch (propagačné materiály, publikované inzeráty) firma EUROLINE SLOVAKIA nezodpovedá za konečnú kvalitu inzerátu.
- Inzerent si určí v % CMYK. V prípade, že inzerent udáva zloženie farieb v PANTONE (vzorkovník farieb) musí udať číslo farby.
- Podklady , na ktoré bola uplatnená zľava 10% sa stávajú majetkom vydavateľa. Ostatné podklady si môže objednávateľ
inzercie prevziať po vytlačení katalógu.

-

katalóg projektov rodinných domov

EUROLINE Slovakia 2012
VYDAVATEĽ : EUROLINE SLOVAKIA s.r.o.; PERIODICITA : Ročník; SPOLU DISTRIBÚCIA : 10 000 ks;
UZÁVIERKA INZERCIE : 10.októbra 2011.
(ceny sú uvedené bez DPH)

