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NAŠE Č. J.: MMB/0121140/2021 Pocket media s.r.o.

Jakubské nám. 3

602 00 BRNO

IČO: 04541227

DIČ: CZ04541227

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

ID DATOVÉ SCHRÁNKY:

DATUM: 11. 3. 2021
POČET LISTŮ: 1

OBJEDNÁVKA: Inzerce v KAM v Brně – Dny elektronové mikroskopie 2021

Na základě Vaší emailové nabídky ze dne 31. 1. 2021 a online schůzky ze dne 18. 2. 2021 objednáváme v

magazínu KAM v Brně čtyřstránkovou přílohu v českém jazyce pro prezentaci akce „Dny elektronové

mikroskopie 2021“ (DEM 2021), které se uskuteční od 14. 4. do 18. 4. 2021 v Brně.

Specifikace objednávky:

- čtyřstránková příloha uprostřed magazínu, která bude obsahovat:

- informace o akci, program, anketu s významnými osobnosti z oboru elektronové mikroskopie v

Brně (celkem 7-8 osobností), historii a současnost oboru, připravenou inzerci v rozsahu 1/1 strany

(210 x 285 mm) s využitím klíčového vizuálu akce

Součástí objednávky je návrh layoutu celé přílohy, redakční práce, editace textu, vytvoření a úprava
fotografií a infografiky včetně umístění prezentace o akci na web www.planetabrno.cz a její úpravu pro
sdílení na facebooku a instagramu jak magazínu KAM v Brně, tak sociálních sítí města Brna.
Webová prezentace může obsahovat více informací než tištěná verze.

Texty v tištěném magazínu nemají být delší než 1/2 strany, tz. preferujeme více kratších textů.
Podklady pro kompletní prezentaci v příloze KAM v Brně zašleme po podpisu objednávky.

CENA BEZ DPH: 39.000,- Kč

DPH (21%): 8.190,- Kč

CENA CELKEM S DPH: 47.190,- Kč

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

S pozdravem

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

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785


