UMOWA-ZGŁOSZENIE ZAMIESZCZENIA REKLAMY
na portalu POLSKIEGO RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO www.prtl.pl
Zlecamy zamieszczenie naszej reklamy na portalu www.prtl.pl
Nazwa firmy: …………………………………………………………………………………………………………………………….........................................
Dane do faktury: Nazwa firmy: ……………………………………………………………..…………….............. NIP: ………-………-……-…………..
Adres: kod: ……-………miejscowość: ………….………………………….……… ………....ulica: ……………………..…………………...................................
Na jaki adres wysłać fakturę: …………..…………..........................................................................................................
Osoba kontaktowa: Pan / Pani ........................................................................................ e-mail: ...............................................................................
tel.: ................................................ fax: ............................................... Uwagi: ....................................................................................

Wszystkie strony serwisu
Okres / Typ reklamy

Banner typu A
 7.000 PLN netto

Button typu B
Button typu D
 6.000 PLN netto

12 miesięcy

 5.000 PLN netto

Stripe A
Stripe B
 4.500 PLN netto

6 miesięcy

 4.000 PLN netto

 3.500 PLN netto

 3.000 PLN netto

 2.500 PLN netto

3 miesiące

 3.000 PLN netto

 2.000 PLN netto

 1.750 PLN netto

 1.500 PLN netto

1 miesiąc

 2.000 PLN netto

 1.500 PLN netto

 1.000 PLN netto

 850 PLN netto

Inne formy (format do ustalenia)

Button typu C

Wykonanie graficzne reklamy

Okres / Typ reklamy
12 miesięcy

Banner typu E

Pop-up / Pop-under

 6.000 PLN netto

 10.000 PLN netto

6 miesięcy

 4.000 PLN netto

 6.000 PLN netto

3 miesiące

 3.000 PLN netto

 4.000 PLN netto

1 miesiąc

 2.000 PLN netto

 2.500 PLN netto

Zamawiam wykonanie graficzne reklamy w
kwocie:
 150 PLN netto
Niezbędne pliki graficzne i teksty prześlemy na
drogą elektroniczną na adres: marketing@prtl.pl.

Rozliczenie finansowe
Wraz z niniejszą Umową-Zgłoszeniem przekazujemy kwotę brutto wg naliczenia:
(a) Wartość reklamy wg cennika poniżej (kwota netto):

____________________________ PLN

(b) Ewentualny rabat (rabaty nie sumują się)

minus (–) ____________________ PLN

(c) Należność netto (a) – (b):

____________________________ PLN

(d) Należność brutto (należność netto + 23% VAT)

____________________________ PLN

Jesteśmy zainteresowani:
 współpracą merytoryczną z portalem (artykuły, newsy, wywiad)
 wysyłką oferty firmy z bazy mailingowej portalu

 udziałem w sponsorowaniu wydarzeń realizowanych przez portal
 innymi rozwiązaniami związanymi z koncepcją reklamową firmy,
prosimy wymienić: ______________________________________

WARUNKI ZAMIESZCZENIA REKLAMY
Podane powyżej koszty są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT. Graficzny element reklamowy (gif lub flash) umieszczony we
wskazanej lokalizacji, rozmiarze oraz okresie wyświetlany jest rotacyjnie przez ok. 10 sekund z innymi reklamami. Kliknięcie w grafikę powoduje
automatyczne przejście do reklamodawcy. Formy reklamowe są dostarczane przez klientów lub wykonywane na zamówienie, co wiąże się
dodatkową opłatą, ustalaną odrębnie przy każdorazowym zamówieniu. Wytyczne do przygotowania reklamy: banner typu A (900 x 210 px,
rozmiar: do 30kb), button typu B lub button typu D (200 x 200 px, , rozmiar: do 10kb), button typu C (175 x 175 px, , rozmiar: do 10kb), banner
typu E (475 x 145, do 20kb), stripe A lub Stripe B (200 x 25 px, rozmiar: do 10kb), inne formy (pop-up, pop-under, format do ustalenia).
OŚWIADCZENIE PODMIOTU
Umowę-Zgłoszenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. Podpisując niniejszą Umowę-Zgłoszenie
oświadczamy, że zapoznaliśmy się z podanymi „Warunkami zamieszczenia reklamy” na portalu www.prtl.pl i akceptujemy je. Jednocześnie
oświadczamy, że firma nasza jest/nie jest płatnikiem podatku VAT. Upoważniamy bezterminowo wydawcę portalu do wystawienia faktury VAT bez
naszego podpisu. Wraz z niniejsza umową wysyłamy należną kwotę na konto: Idea Bank S.A. 11 19500001 20060313 61770002, Centrum
Kształcenia i Doradztwa „IKKU” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa, tel./fax +48 22 825 94 79, e-mail: kontakt@prtl.pl.

_______________________________
Miejscowość / data

____________________________________
Podpis i pieczęć Reklamodawcy

_______________________________
Podpis i pieczęć właściciela portalu www.prtl.pl

