
 

 

                                                                                     

FORMULARZ ZAMÓWIENIA Usług Reklamowych Fresh Market 2018 

 NAZWA FIRMY / WYSTAWCY _________________________________________________________ 

 ADRES: ___________________________________________________________________________ 

 OSOBA KONTAKTOWA: ______________________________________________________________ 

 NIP:________________________________________REGON:________________________________ 

Zamawiam 
(zaznacz „X”) Reklama podczas konferencji Fresh Market 2017 Cena netto 

  Prelekcja – prezentacja oferty firmy podczas panelu dyskusyjnego czas 15 minut   2500 PLN 

  Rozmieszczenie banneru reklamowego w Sali Spotkań, korytarzach Hotelu Mazurkas: 

   stojący roll-up w rozmiarach do 2 m x 1 m  1000 PLN 

   banner wielkoformatowy 5m x 2m (szer. x wys.)  mocowany do konstrukcji budynku w pomieszczeniach  2100 PLN  

   banner wielkoformatowy 4m x 3m (szer. x wys.)  mocowany do konstrukcji budynku w pomieszczeniach  2300 PLN 

  banner wielkoformatowy 6m x 1,5m (szer. x wys.)  mocowany do konstrukcji budynku przy scenie 2500 PLN 

  Banner wielkoformatowy na elewacji zewnętrznej Hotelu Mazurkas  6m x 3m (szer. x wys.)  na zewnątrz 4100 PLN 

  Kolportaż materiałów reklamowych w teczkach konferencyjnych: 

   ulotki jednostronicowe 350 PLN / 350 szt. 

   składane foldery, katalogi, czasopisma (inne publikacje wielostronicowe)  700 PLN / 350 szt. 

  Kolportaż materiałów reklamowych podczas konferencji (na stolikach i/lub stojakach): 

   ulotki jednostronicowe, składane foldery, katalogi, czasopisma (inne publikacje wielostronicowe)  500 PLN / 350 szt. 

 
 

 Zamawiam 
(zaznacz „X”) Reklama w Folderze Konferencyjnym Cena netto 

  Okładka (reklama całostornicowa na IV stronie)  1600 PLN 

  Okładka (reklama całostornicowa na II, III strona)  1200 PLN 

  Cała strona A4 (210 mm x 297 mm + (5 mm na spady z każdej strony) = 220 mm x 307 mm) 900 PLN 

  ½ strony A4 poziomo (148 mm x 210 mm + (5 mm na spady z każdej strony) = 158 mm x 220 mm) 700 PLN 

  ¼ strony A4 poziomo  (74 mm x 210 mm + (5 mm na spady z każdej strony) = 84 mm x 220 mm) 360 PLN 
 

Ilość CPM Reklama internetowa       Suma 
 Emisja baneru na portal www.fresh-market.pl (700x100px jpg. or gif., max 50Kb)  Cena:  40 PLN/CPM(1000 wyświetleń)  

 

Specyfikacja wymagań technicznych plików do druku reklamy: 

- zdjęcia – rozdzielczość: 300 dpi (kolorowe), 1200 dpi (czarno-białe), tryb koloru CMYK, pliki spłaszczone (bez warstw) najlepiej TIF lub JPG; - reklamy - formaty PDF, EPS, PSD, TIF, JPG - kolorystyka CMYK, 
rozdzielczość bitmap 300 dpi, czcionki zamienione na krzywe, nadruk czarnego. - logotypy – w wersji wektorowej - pliki .ai, .eps lub ewentualnie .cdr- banner – statyczny w formacie jpg lub animowany w formacie gif 
wielkość ? x ? px (max 300kB) 

                                                                                           KOSZT CAŁKOWITY   _______________ + 23% VAT 

 

___________________ ___________________ ___________________ 

IMIĘ I NAZWISKO PIECZĄTKA i PODPIS* DATA 
 

*nie są konieczne przy wysyłce email 

http://www.fresh-market.pl/
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