Všudybyl

Průvodce labyrintem českého cestovního ruchu

PhDr. Jaromír Kainc
Chalabalova 1605/17, 155 00 Praha 5
IČO: 44875631 DIČ: CZ5603292167
mobil: 603 177 536
e-mail: jaromir.kainc@e-vsudybyl.cz
fax: 235 522 906

Internetový časopis lidí a o lidech v cestovním ruchu

www.e-vsudybyl.cz

Objednávka:

Objednáváme u vás zajištění zpracování a umístění prezentace v časopisu Všudybyl:
leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

říjen

listopad

prosinec

Vnitřní P.R. strany
Velikost plochy
1
strana
1/2
1/3
1/4
1/8

Varianta 1
210 x 297 mm spad

strany
strany
strany
strany

-

Varianta 2
183
183
183
183

x 138 mm
x 92 mm
x 69 mm
x 32 mm

Exkluzivita:

Inzertní plochy
Umístění
Titulní strana
Druhá strana první obálky
První strana druhé obálky
Druhá strana druhé obálky
Třetí strana druhé obálky
Čtvrtá strana druhé obálky
Třetí strana první obálky
Zadní strana obálky

Cena
85.600,61.400,58.800,56.400,51.200,56.800,59.800,72.600,-

30.000,- Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Exkluzivitu na prezentaci
určité komodity zboží či
služeb lze získat za
příplatek v případě, že
klient objedná v daném
vydání plochu minimálně
dvou stran.

Vkládání:

Varianta 3
276 x 183 mm

Cena
42.800,- Kč

276 x
276 x
276 x

24.500,16.500,12.500,6.700,-

89 mm
61 mm
44 mm
-

Kč
Kč
Kč
Kč

Kalkulace ceny:
Plocha
Grafika
Zpracování
Sleva

Cena celkem bez DPH:

40.000,- Kč

do formátu A4 a 50 g

Podklady předány:

Cena slovy:

(termín předání podkladů)

Objednávající:
obchodní jméno:
IČO:
sídlo:

Obchodní podmínky:
DIČ:

kancelář:
e-mail:
fax:
telefon:
mobil:
kontaktní osoba:
Objednávající souhlasí s případnou citací své prezentace
v internetovém časopisu „www.e-vsudybyl.cz“.

Místo a datum:

Objednávající zodpovídá za obsah
jím ke zveřejnění určených informací
a dodržení autorských práv k dodaným
podkladům.
Reklamaci je možné uplatnit do konce
měsíce, ve kterém časopis
s objednanou zakázkou vyšel.
Vydavatel vystaví daňový doklad
a vyúčtování zakázky (fakturou) do
14 dnů po vydání časopisu.
Objednávající se zavazuje uradit
faktury ve lhůtě uvedené na faktuře.
Objednávající souhlasí se smluvní
pokutou v případě nedodržení lhůty
splatnosti faktury ve výši 0,3 % denně
ve výši dlužné částky.

Podpis objednávajícího:

