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NAŠE Č. J.: MMB/0049213/2022

Media Age, s.r.o.

Třída Kpt. Jaroše 1927/8

602 00 Brno

IČO: 26977958

DIČ: CZ26977958

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

ID DATOVÉ SCHRÁNK

DATUM: 25. 1. 2022
POČET LISTŮ: 1

OBJEDNÁVKA: Objednávka Media Age 057 – web IN.BRNO.CZ – formáty pro medializaci

Objednáváme u vás dle Rámcové dohody: komunikační agentura pro realizaci kreativního řešení integrované

komunikační strategie #brno2050 zpracování následujících výstupů:

1)

Tři různé formáty pro facebook Chytrebrno, orientační rozměry:

Úvodní obrázek – zobrazení na PC 820x312 px, na smartphonech 640x360 px, aspoň 400 px na šířku a 150

px na výšku, 1 motiv, webové stránky

Profilová fotka – zobrazení na PC 170x170 px, na smartphonech 128x128 px, 1 motiv, vycházející

z proměnlivého loga IN.BRNO

Příspěvková fotka – 1080x1080 px, 3 motivy (sekce webu IN.BRNO.CZ), bez webových stránek

2)

Fotku pro umístění na web strategických projektů – Co bude, Brno, 1 motiv (naše vize), webové stránky.

Rozměry: 700x420 px, v rámci responzivity může dojít k jemnému ořezu.

3)

Halfpage floating banner, 3 různé motivy k umístění na webech společnosti Economia, rozměry: 300x600 px,

podporované formáty: html5 a obrázky v jpg, gif, png, animované logo IN.BRNO ve formátu gif nebo html5,

datová velikost 100 kB, více technických detailů na webových stránkách: https://ad.economia.cz/bannerova-

reklama/, specifikace obsahu: logo IN.BRNO, foto z projektů EXPO modul, Brno iD, Prototypuj a ověřuj, návrh

call to action, který povede na stránku www.in.brno.cz po konzultaci s objednatelem. Heslo nebo text

v jednotlivých bannerech budou směrovány po kliknutí na různé části webu in.brno.cz, tj. ke každému banneru

bude přiděleno různé URL podle projektu (aktivity), na který bude odkazovat.

4)

Inzerce pro Metropolitan (březnové vydání), rozměry: 188x264 mm na výšku (1xA4), specifikace: tisková data,

specifikace: atraktivní koláž fotek z projektů na www.in.brno.cz, titulek, krátký text, logo Brna, webové stránky.

Grafický návrh bude zároveň využitelný jako další header webu in.brno.cz a tomu musí odpovídat jeho formát.
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Ke všem bannerům proběhnou konzultace s objednatelem s důrazem zejména na halfpage bannery a inzerci.

CENA BEZ DPH: 44.250,- Kč

DPH (21%): 9.292,50 Kč

CENA CELKEM S DPH: 53.542,50 Kč

TERMÍN PLNĚNÍ: 26. 1. 2022 – formáty 1) a 2)

7. 2. 2022 – formát 3)

10. 2. 2022 – formát 4)

MÍSTO PLNĚNÍ: Brno

ÚHRADA: fakturou (splatnost min. 14 dní ode dne doručení faktury)

UPOZORNĚNÍ: V případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí
uvedených v této objednávce může být faktura vrácena dodavateli.

Originál faktury, prosím, zašlete na adresu statutárního města Brna (viz fakturační údaje), na obálku uveďte
„Odbor strategického rozvoje a spolupráce“.

FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785


