Objednávkový formulár reklamného priestoru v Rači platný od 01.08.2019

Objednávateľ/Názov firmy:
Fakturačná adresa:
IČO:

Poštová adresa*:
DIČ:

Kontaktná osoba:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel. kontakt:

Email:

*Vypíšte iba v prípade, že sa nezhoduje s fakturačnou adresou

Plošná inzercia
Redakcia Račianskeho výberu:
Mestská časť Bratislava - Rača mediálne a marketingové
oddelenie
Alstrova 249, 831 06 Bratislava
Kontakt: redakciarv@raca.sk, www.raca.sk
Vydavateľ:
Media Rača, spol. s r.o.
Kubačova 21, 831 06 Bratislava
IČO: 35 895 586, IČ DPH: SK2021865197,
IBAN: SK69 1100 0000 0026 2408 4002,
Konateľ: Ing. Peter Semanco, mediaraca@mediaraca.sk
Tlač:
Slovenská Grafia, a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
Náklad: 12 500 ks, Počet vydaní: 10,
Periodicita: mesačník
Distribúcia do račianskych domácností:
marketing post, s. r. o.
Páričkova 17 821 08 Bratislava

Moduly plošnej inzercie (šírka x výška)
 celá strana (18,2 x 25,6 cm) 480€ (400€ bez DPH)
 1/2 strany (18,2 x 12,6 cm)
260€ (216,66€ bez
DPH)
 1/4 strany (8,9 x 12,6 cm)
110€ (91,66€ bez DPH)
 modul (12 x 12,6 cm)
170€ (141,66€ bez
DPH)
 modul (12 x 6,1 cm)
84€ (70€ bez DPH)
 modul (5,8 x 12,6 cm)
84€ (70
 € bez DPH)
 modul (5,8 x 8,3 cm)
60€ (50€ bez DPH)
 modul (5,8 x 6,1 / 8,9 x 4 cm) 35€ (29,16 bez DPH)
 modul (5,8 x 2,8 / 4,25 x 3,9 cm) 22€(18,33 bez DPH)
Objednávka plošnej* inzercie v jednotlivých
vydaniach:
□ január/február □ marec
□ apríl
□ máj
□ jún
□ júl/august □ september
□ október □ november
□ december

Zľava z cien za plošnú inzerciu*
□ 3-5 = 5%
□ 6-7 = 10%
□ viac ako 8 = 40%
*Zľavy z cien za plošnú inzerciu poskytujeme podľa počtu
bezprostredne po sebe nasledujúcich uverejnení
(opakovaní plošnej inzercie)
Príplatky k cenám za plošnú inzerciu
Uplatňujeme v závislosti na náročnosti grafických úprav
Náročné grafické spracovanie reklamy redakciou
+5-30%
*Dodatočné zmeny zadaného návrhu po uzávierke
+5%
*Dodanie inzerátu po uzávierke
+5%
Použitie plnofarebnej tlače je započítané v cene plošného
inzerátu.
Ceny za plošnú inzerciu platia pre hotový návrh dodaný
inzerentom.

Počet opakovaní: ................

Riadková inzercia
Textové pole pre vpísanie riadkovej inzercie:

Cenník:
□ fyzické osoby, OZ
□ právnické osoby

0,18€ (0,15€ bez DPH)/ znak (1 riadok = 25 znakov)
0,36€ (0,30€ bez DPH)/ znak (1 riadok = 25 znakov)

Počet opakovaní: ......................
Zľavy a príplatky:
□ pri objednávke na celý rok dopredu

40%

Web banner
Správca web priestoru www.raca.sk: Media Rača, spol. s r.o., Kubačova 21, 831 06 Bratislava, IČO:35 895 586, IČ DPH: SK2021865197,
Kontakt: redakciarv@raca.sk, www.raca.sk
Objednávka umiestnenia reklamného banneru
□ umiestnenie banneru objednávateľa na stránke www.raca.sk s prelinkom 120,00 €
(100,00€ bez DPH)/ mesiac na web stránku ......................................................... zadanú
objednávateľom
Objednávka umiestnenie banneru v jednotlivých vydaniach:
□ Január □ Február
□ Marec
□ Apríl
□ Máj
□ Jún
□ Júl/August □ September
□ November
□ December

Zľavy a príplatky:
□ Pri objednávke na celú rok dopredu zľava 40%
□ umiestnenie banneru ako prvého v poradí + 50% k cene
Technické požiadavky:
Veľkosť banneru: 300 x 200 pxl
Banner zaslať v elektoronickej podobe na: medialne@raca.sk

Info skrinky
Správca informačných skriniek a reklamných priestorov (Športoviská a pod.): Media Rača, spol. s r.o., Kubačova 21, 831 06 Bratislava, IČO:35 895 586,
IČ DPH: SK2021865197. kontakt: redakciarv@raca.sk, www.raca.sk
Výves plagátov do informačných skriniek
Cena za výves do infoskrinky – formát A4: 15€ (12,50€ bez
DPH)/týždeň

Vývesné skrinky Krasňany:
□
□
□
□

Technické požiadavky:
Plagáty na výves je potrebné dodať v počte 24ks týždeň
vopred

Vývesné skrinky Rača:

□ Barónka - pred „Kokoškom"
Račianska
□ Potočná
Račianska /Černookého, zastávka električky
□ Karpatské námestie- pred býval, potravinami
Kadnárova 19-Krasnianska beseda
□ Barónka pred NKD
Kadnárova
□ Tbiliská - pred Zdravotnýn strediskom

Termín vyvesenia (od-do): .......................................

Doplnkové služby:
Tlač plagátu A4, 4+0 – 3€ (2,50€ bez DPH)/ks
Zabezpečenie grafického spracovania a tlače plagátu:
dohodou

□
□
□
□
□

Detvianska-tržnica
Kubačova-pred Miestnym úradom
Kubačova-oproti NKD
Sadmelijská-obchod
Námestie A. Hlinku-Detský park

□
□
□
□
□

Vývesné skrinky Východné:
Pri šajbách-autobusová zastávka
Dopravná-autobusová zastávka
Dopravná - pri Dopravnej 57
Na pasekách
Pri materskej škole Pri Šajbách

