Naroč./ Predrač.št.:

/2014

/

Datum naročila:

/

Stranka:
Naslov:

Kont.tel.:

Mail:

Dav.št.:

Zav. za DDV:

DA

NE

OBJAVA POPUSTA NA SPLETNEM PORTALU MestoUgodnosti.si
Vpis in enoletna objava popusta na spletnem portalu www.mestougodnosti.si.
Paket Osnovni
Vpis in enoletna objava popusta na spletnem portalu www.mestougodnosti.si, plus
Paket Sezonski

29,00 EUR

Paket Polletni

99,00 EUR

možnost štirikratne menjave popusta. PRIHRANEK 10 EUR.
Vpis in enoletna objava popusta na spletnem portalu www.mestougodnosti.si,
plus možnost šestkratne menjave popusta. PRIHRANEK 20 EUR
Vpis in enoletna objava popusta na spletnem portalu www.mestougodnosti.si, plus
možnost mesečne menjave popusta (12krat letno). PRIHRANEK 40 EUR

Paket Letni

79,00 EUR

169,00 EUR

OGLAŠEVANJE NA SPLETNEM PORTALU MestoUgodnosti.si
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Zgibanka - zunanja stran

SPLETNI PORTAL www.mestougodnosti.si
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Pozicija oglasa (označi):
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Letni vnos artikla na portal

Obd. 1-6: Cena /mes.
*1 mes. 40,67 EUR
*1 mes. 25,42 EUR
*1 mes.
6,10 EUR
*1 mes. 32,53 EUR
*1 mes. 28,47 EUR
*1 mes. 24,40 EUR
*1 mes. 20,33 EUR
*1 mes. 17,28 EUR
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*1 mes. 32,94 EUR

Obd.

12 mes.

122,00 EUR

12 mes.

29,00 EUR

ZGIBANKA (naklada: 5000 izvodov, distribucija Nova Gorica)
Pozicija oglasa (označi):
Objava:
Cena z ddv
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89,00 EUR

POPUSTI IN UGODNOSTI
AKCIJA 1! Za oglaševanje na zgibanki se prizna tudi prvi brezplačni vpis in enoletna objava popusta na spletnem portalu
MestoUgodnosti.si v vrednosti 29,00 EUR.
AKCIJA 2! Za oglaševanje na zgibanki in naročilu Paketa Letni darilo E-cards voščilnica na Vošči.si v vrednosti 36,90
EUR ter brezplačni vpis in enoletna objava popusta na spletnem portalu MestoUgodnosti.si v vrednosti 29,00 EUR.
* Oglaševanje na www.mestougodnosti.si/mojemesto je ovrednoteno na 1 mesec. Stranka se lahko odloči za obdobje
oglaševanja od 1 do 6 mesecev. Za oglaševanje daljše od 1 meseca se nudi dodatne popuste. Za 2 meseca oglaševanje je 2,5%
popusta. Za 3 mesece oglaševanje je 5% popusta. Za 4 mesece oglaševanje je 7,5% popusta. Za 5 mesecev oglaševanje je 10%
popusta. Za 6 mesesec oglaševanje je 12,5% popusta.

DOPLAČILA (cene vključujejo DDV):
Doplačila za dodaten vpis (dodatno naknadno spreminjanje popusta) na portal
www.mestougodnosti.si/mojemesto. Prvi vpis vključuje vpis podjeta skupaj z naslovom in
kontaktnimi podatki. Kratek opis, ki vključuje opis akcije oziroma ugodnosti s sliko in popustom.
Daljši opis podjetja, ki vključuje predstavitev dejavnosti in vnos logotipa podjatja. Izdelava in prikaz
lokacije na googlemap zemljevidu. Izdelava KUPONA UGODNOSTI.
Doplačila za oblikovanje oglasne pasice (bannerja). Ura oblikovanja.

15,00 EUR

39,00 EUR

OPOMBE: Cenik velja od 01.11.2014.
Popusti se uveljavljajo tako, da stranka pristopi k ponudniku MESTA UGODNOSTI z zgibanko, kjer je popust predstavljen.
Popust velja tudi, če si stranka KUPON UGODNOSTI natisne. Tega dobi na www.mestougodnosti.si pod izbranim izdelkom ali
storitvijo. Popusti se ne seštevajo, kar pomeni da velja en KUPON za nakup enega izdelka ali storitve.
Vnos artikla na portal pod določeno kategorijo velja za obdobje enega leta. V primeru da stranka redno, t.j. v mesečnih
intervalih ponuja različne akcije se ji avtomatično in brezplačno podaljšuje objavljanje AKCIJ na www.mestougodnosti.si.
Po predhodnem naročilu lahko naročniku oblikujemo tudi logotip ali pripravimo ustrezen tekst in fotografiramo izdelek. Te
storitve se posebej zaračuna po veljavnem ceniku podjetja COBIT.
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Podpisana naročilnica / predračun velja kot pogodba, s katero naročnik oglaševanja in izvajalec skleneta
poslovni dogovor.
Naročnik oglasa mora predati svoj oglas v JPG formatu na mail info@mestougodnosti.si. Ta mora biti v
naročeni velikosti (v mm), resoluciji 300 dpi ter CMYK formatu, če gre za naročilo tiskanega oglasa.
V primeru naročila bannerja (pasice) je potrebno to pripraviti v ustrezni velikosti (v pixlih – px), resoluciji
72 dpi ter RGB formatu za objavo na portalu.
Vsaka nadaljna sprememba akcije oz. vnos novega popusta na portalu www.mestougodnosti.si se
zaračuna v znesku 15,00 EUR (z DDV). Cena vključuje zamenjavo teksta, slike in velikosti popusta.
Ob naročilu izdelave oglasa, mora naročnik predati izvajalcu svoj logotip, pripadajoči tekst, ki vključuje
informacijo o popustu in ostalih prodajnih pogojih. Izvajalec pripravi osnutek oglasa, ki ga pošlje v pregled
naročniku na njegov e-mail naslov. Naročnik mora oglas po mailu pisno potrditi oz. v primeru popravkov
oglasa jih le-te pisno podati. Možna je ena brezplačna korektura. Vsaka naslednja korektura, ki ni nastala
po izvajalčevi krivdi, se zaračuna posebej. Korektura se zaračuna v znesku 10% od vrednosti naročenega
oglasa.
Naročnik mora predati ustrezen oglas najkasneje v roku 5 dni od podpisa pogodbe. V primeru naročila
izdelave oglasa pri izvajalcu mora naročnik predati vsa potrebna gradiva takoj ali najkasneje v roku 3
delovne dni od podpisa pogodbe.
Naročnik mora sam poskrbeti, da ima vsa dovolila iz naslova avtorskih pravic nad materiali, ki jih je
posredoval izvajalcu. Izvajalec ne nosi odgovornosti iz naslova kršenja avtorskih pravic.
Odstop od pogodbe je možen le v primeru, da oglas še ni objavljen na portaluinfo@mestougodnosti.si oz.
v fazi pred izvedbo tiska. Rok za odstop od pogodbe je največ 5 dni od podpisa pogodbe. Kasnejši odstop
od pogodbe ni več možen. V primeru, da je naročnik že vplačal pogodbeni znesek in se v roku 5 dni od
podpisa pogodbe odloči za odstop od pogodbe, si izvajalec pridrži 50% vplačanega zneska, ostalo pa vrne
na naročnikov TRR v roku 8 dni od podanega pisnega zahtevka po odstopu od pogodbe.
Naročnik se zavezuje da bo v roku 5 dni od podpisa naročilnice poravnal 100% avansno plačilo. Po plačilu
izvajalec izstavi račun za avansno plačilo. V primeru da naročnik ne poravna plačila v predvidenem roku si
izvajalec pridrži pravico da začne zaračunavati zakonske zamudne obresti.
V primeru morebitnih sporov je za to pristojno Okrožno sodišče v Novi Gorici.
Naročilnica je napisana v dveh enakih izvodih, kjer naročnik in izvajalec prejmeta po en izvod.
Izvajalec si pridržuje pravice do sprememb cen in dopolnitev splošnih pogojev.
Znesek skupaj s popustom (se prepiše) v EUR:
Znesek ostalih doplačil v EUR:

SKUPAJ ZA PLAČILO v EUR:
Plačilo v roku 5 dni od podpisa pogodbe na TRR
izvajalca pri DELAVSKI HRANILNICI d.d. Ljubljana:
SI56 61000-0005514603, BIC/SWIFT banke:
HDELSI22, Koda namena: GDSV, sklic ali referenca:
Naročilnica/Predračun št.:

Naročilo oddal (ime in priimek čitljivo):
Žig in podpis:

S podpisom potrjujemo, da smo seznanjeni s splošnimi pogoji.

www.mestougodnosti.si
Za vsa večja mesta v Sloveniji smo pripravili nove
interaktivne
spletne
portale
z
imenom
MestoUgodnosti.si,
kjer
oglaševalci
nudijo
obiskovalcem portalov ugodnosti pri ponudbi svojih
storitev in izdelkov, v obliki KUPONOV S POPUSTI.
Kupci,
ki
koristijo
ugodnosti
preko
MestaUgodnosti.si, so dobri kupci vaših storitev in
če bodo z vašo ponudbo zadovoljni, se bodo radi
vračali k vam. Torej MestoUgodnosti.si vam priskrbi
nove zveste stranke in tako naredi Vas vidne in
poznane.
MestoUgodnosti.si poleg ekskluzivnih popustov in
ugodnosti nudi obiskovalcem portala tudi napredno
iskanja na portalih, uporabljajo pa lahko koristne
povezave in si spletno stran nastavijo kot
priljubljeno. Obiskovalci na portalih najdejo tudi
različne povezave do medijev, ustanov, novic in
dogodkov, tako lokalno kot za vso Slovenijo,
brezplačno pa lahko objavijo svoje male oglase.

Poleg tega bo MestoUgodnosti.si izšlo tudi v fizični
obliki, v obliki zgibanke, ki bo distribuirana po poštnih
nabiralnikih, lokalih, zasebnih trgovinah in na
lokacijah kjer je večji pretok ljudi in tako seznanil s
popusti in ugodnostmi tudi tiste, ki niso redni
uporabniki interneta.
To je še ena možnost, ki jo lahko oglaševalci
izkoristijo za povečanje prodajnega učinka.
ZGIBANKE bodo distibuirane v nakladi 5000 izvodov.

Oglaševalci pa lahko svoje oglase objavijo pod kategorijami, pod pasicami na glavi portalov, pasicami levo in desno
na portalih ter pod glavo portalov na tekočih pasicah. Ravno tako na sredini portalov, kot oglas z vidno
predstavitvijo dejavnosti in ugodnosti, ki jih nudijo obiskovalcem portalov. Oglaševalce bomo objavili tudi na
socialnih omrežjih.
Spletni portal MestoUgodnosti.si je z ekskluzivno in super ugodno ponudbo prisotna tudi na socialnih omrežjih, kjer
se pojavi tudi vaša ponudba, kar pomeni, da bo vaša ponudba še vidnejša in prodajni učinek še večji. Tako lahko
skupaj dosežemo povečanje prodajnega učinka in pospešeno pridobivanje vaših novih zvestih strank. In seveda, če
boste z uspehom zadovoljni, bomo zadovoljni tudi mi, kajti skupaj smo lahko močnejši.
Zaradi dovršenega sistema na katerem je spletni portal MestoUgodnosti.si zgrajen lahko oglaševalci vsak trenutek
preverijo kolikokrat je njihov oglas bil viden in koliko kuponov je bilo natisnjenih. Tako se lahko konec vsakega
obdobja naredi analizo uspešnosti akcije.

