Ceník služeb
www.NEWBalkan.com

Základní prezentace
bezplatně

časově neomezená
Umístění

v sekci Adresář firem – Firmy a sdružení

Rozsah

název společnosti, adresa, kontaktní údaje, logo, oborové členění, členství
ve sdruženích

Vložení
prezentace

údaje je možné vložit on-line prostřednictvím nabídky Přidat firmu v sekci
Adresář firem - Firmy a sdružení

Rozšířená prezentace na NEWBalkan.com
prezentace na 12 měsíců

od 4 400 Kč

Umístění

v sekci Adresář firem – Firmy a sdružení

Rozsah

Základní prezentace + prezentace produktů a služeb (rozsah je možné
zvolit podle vlastního uvážení)

Grafické zpracování

vytvoření grafického návrhu prezentace na základě dodaných podkladů
nejlépe v elektronické formě

Dodatečné změny

v rozsahu 2 hodin za rok

Příklad prezentace

Adresář firem – Firmy a sdružení – CIDEM Hranice

Cena
- prezentace v jedné jazykové verzi:
4 400 Kč / 12 měsíců
Text prezentace v maximální délce 3 600 znaků (2 normostrany)
a nejvýše 6 fotografií v elektronické podobě
- prezentace ve dvou jazykových verzích:
7 800 Kč / 12 měsíců
Text prezentace v maximální délce 7 200 znaků (4 normostrany)
a nejvýše 10 fotografií v elektronické podobě
- prezentace ve třech jazykových verzích:
11 200 Kč / 12 měsíců
Text prezentace v maximální délce 10 800 znaků (6 normostran)
a nejvýše 10 fotografií v elektronické podobě

Public relations
cena za jedno uveřejnění

400 Kč

Umístění

zveřejnění v rámci týdenního emailového zpravodajství

Velikost zprávy

max. 850 znaků

ROSIVA Šumperk s.r.o., Bludovská 18, 787 01 Šumperk
tel: +420 583 280 754, tel/fax: +420 583 280 753, e-mail: info@newbalkan.com; www.newbalkan.com

Reklamní banner
umístění v sekci Zpravodajství
1 500 Kč / měsíc
800 Kč / měsíc

Banner 468x60 (B1)
Banner 125x125 (B2)
umístění v sekci Business v regionu, Adresář firem

1 200 Kč / měsíc
600 Kč / měsíc

Banner 468x60 (B1)
Banner 125x125 (B2)
Vytvoření reklamního banneru

1 200 Kč
800 Kč

Banner 468x60 (B1)
Banner 125x125 (B2)

Pokud si zvolíte Rozšířenou prezentaci a Reklamní banner, získáváte 10% slevu z celkové
objednávky.

Umístění

v sekci Zpravodajství nebo Business v regionu a Adresář firem

Velikost

468x60 pixelů (B1), 125x125 pixelů (B2)

Formáty

JPEG, GIF, FLASH

Náhled umístění

Ceny jsou uvedeny bez DPH 20 %.

Ke každé objednávce přistupujeme individuálně, proto lze dosáhnout i jiných cen, než zde
uvedených.

Reklamu je možné objednat na adrese:

ROSIVA Šumperk s.r.o.
Bludovská 18
787 01 Šumperk
tel: +420 583 280 754
tel/fax: +420 583 280 753
e-mail: info@newbalkan.com
www.newbalkan.com

ROSIVA Šumperk s.r.o., Bludovská 18, 787 01 Šumperk
tel: +420 583 280 754, tel/fax: +420 583 280 753, e-mail: info@newbalkan.com; www.newbalkan.com

