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NAŠE Č. J.: MMB/0117172/2021 Vážený pan

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 SCHRÁNKY: a7kbrrn

DATUM: 10. 3. 2021
POČET LISTŮ: 2

OBJEDNÁVKA: Objednávka Media Age 042 – tvorba a realizace online strategie DEM 2021

Objednáváme u vás dle Rámcové dohody: komunikační agentura pro realizaci kreativního řešení
integrované komunikační strategie #brno2050.

Tvorba online strategie vč. mediálního plánu, copywriterské práce, nastavení a správa online strategie vč.
reportingu (průběžný a záverečný), vyhodnocení kampaně – Google Ads (kredit Chytré Brno), Facebook a
Instagram (profil Chytré Brno- kredit Chytré Brno) T: ukončení: 25. 4. 2021

Pozn.: Dodavatel připraví copy k 5 kreativám (obecná – Podívej se zblízka, aplikace Loxper, nafukovací
nanostruktura na nám. Svobody, profesor Krivanek, událost) do 1-2 dnů od dodání podkladů k textacím,
kompletních grafických podkladů (všech formátů) dle dodavatelem zaslaného rozpadu formátů a dokončení
landing page kampaně (jedno kolo připomínek). Max. do 2 dnů od schválení copy dodavatel definuje
závazná KPIs a finalizuje mediální plán. Spuštění kampaně je možné do 1-2 dnů od schválení mediálního
plánu.

Reporty (průběžný a závěrečný) ve formátu PDF.

T: 20. 4. 2021

CENA BEZ DPH: 47.900,- Kč

DPH (21%): 10.059,- Kč

CENA CELKEM S DPH: 57.959,- Kč

TERMÍN PLNĚNÍ: do 25. 4. 2021

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“.
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„Příjem objednávky potvrďte e-mailem na adresu ejpozději do 5 dnů od obdržení

objednávky. Odsouhlasením této objednávky berou účastníci na vědomí, že statutární město Brno je osobou

povinnou dle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů,

a obsah této objednávky a její potvrzení budou uveřejněny v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra

České republiky, za současného respektování výjimek zde uvedených.“

S pozdravem

FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44992785,

DIČ: CZ44992785


