Cennik Emisji Reklam

emisja reklam 7 dni
częstotliwość
wyświetlania

cena kampanii
spot 10 sek

cena kampanii
spot 15 sek

1 spot na 10 minut

166,33 zł

213,67 zł

2 spoty na 10 minut

249,50 zł

320,50 zł

4+ spoty na 10 minut

499,00 zł

641,00 zł

ceny netto za 1 ekran, do cen należy doliczyć podatek VAT 23%

emisja reklam 4 tygodnie
częstotliwość
wyświetlania

cena kampanii
spot 10 sek

cena kampanii
spot 15 sek

1 spot na 10 minut

428,33 zł

550,00 zł

2 spoty na 10 minut

642,50 zł

825,00 zł

1285,00 zł

1650,00 zł

4+ spoty na 10 minut

ceny netto za 1 ekran, do cen należy doliczyć podatek VAT 23%

Dodatkowe Informacje
- cena nie zawiera ceny projektu,
- emisja rozpopczyna się do 24 godzin (od momentu zaksięgowania wpłaty).
- godziny emisji reklam od 6:00 do 22:00
oferta ważna od 01-01-2014
Instalbud Ryszard Cichocki
ul. Towarowa 8, 59-300 Lubin
t: 601 703 768
ekrany.instalbud.net.pl

Ogólne warunki współpracy - reklama na ekranach LED
• Należności za najem Najemca zobowiązany jest uregulować gotówką lub na konto bankowe
Wynajmującego: ING BANK ŚLĄSKI S.A. 18 1050 1748 1000 0092 2018 6440 na podstawie
wystawionej faktury lub zlecenia najmu.
• Emisja wcześniej nadesłanego spotu zostanie rozpoczęta w ciągu 24 godzin od momentu
zaksięgowania wpłaty na konto.
• Najemca oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie do wykorzystywanych w
spocie reklamowym znaków graﬁcznych, zdjęć, haseł reklamowych itp.
• Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy emisji spotu reklamowego, który jest
niezgodny z obowiązującym w Polsce prawem, normami etycznymi lub dobrymi obyczajami,
albo może naruszyć dobra osobiste osób trzecich, gdy spot reklamowy jest złej jakości
technicznej uniemożliwiającej jego emisję.
• Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zastępczego terminu emisji w przypadku, gdy nie
może wyemitować spotu reklamowego w uzgodnionym przez strony, bez prawa do roszczeń
odszkodowawczych ze strony Zleceniodawcy. Treść kampanii musi być określona przed
emisją.
• Wynajmujący zastrzega sobie prawo do ewentualnego wyłączenia ekranu na czas określony
jako 5% czasu miesięcznej emisji w celach serwisowych.
• Wolny czas emisyjny uzupełniany jest reklamami naszych klientów którzy wybrali
częstotliwość "4+ spoty na 10 minut"
• Każda ze stron ma możliwość wcześniejszego wypowiedzenia umowy z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia z tym, że okres wypowiedzenia najmu biegnie od
1-go dnia następnego miesiąca.
• Zmiany ekspozycji będą dokonywane nieodpłatnie, pod warunkiem dostarczenia materiałów
do emisji zgodnych z wymogami określonymi w specyﬁkacji projektu na 24 godziny przed
terminem planowanej zmiany. (Nie częściej niż 1 raz na tydzień)
• Naliczane rabaty dotyczą umowy zawartej na określony w ofercie czas, przy podanej ilości
nośników. Wcześniejsze wypowiedzenie umowy będzie obligowało najemcę do uregulowania
różnicy między ceną określoną w niniejszej umowie, a ceną w cenniku obowiązującym w dniu
podpisania umowy, za rzeczywisty okres trwania kampanii.
• Plik przeznaczony do ekspozycji będzie wysyłany na adres led@instalbud.net.pl
• Raporty zdjęciowe z emisji reklam będą wykonywana odpłatnie i tylko na prośbę
Najemcy.
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schemat opisu plików

klient
lokalizacja - ekran
identyfikator kampanii

mercus_Lubin_G_18-25_08_512x288
G kampania „gazetkowa”

okres emisji
format, proporcja obrazu

mercus_3xLubin_G_18-25_08_512x288

klient
lokalizacja - ekran
identyfikator kampanii

mercus_Legnica_G_18-25_08_512x384
G kampania „gazetkowa”

okres emisji
format, proporcja obrazu

mercus_ArchL-ca_G_18-25_08_512x384
klient

mercus_Glogow_CNC_18-19_08_512x288

lokalizacja - ekran

CNC kampania „czwartki niskich cen”

identyfikator kampanii
okres emisji
format, proporcja obrazu

mercus_Glogow_CNC_18-19_08_512x288

proszę nie stosować polskich znaków
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