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OBJEDNÁVKA: Inzerce v KAM v Brně – EXPO v Dubaji

Na základě Vaší emailové nabídky ze dne 15. 9. 2021 objednáváme v magazínu KAM v Brně dvoustránkovou

přílohu v českém jazyce pro článek o světové výstavě EXPO v Dubaji a zapojení města Brna a

Jihomoravského kraje do české účasti na EXPO.

Specifikace objednávky:

- dvoustránková příloha v magazínu, která bude obsahovat následující informace:

- EXPO v Dubaji (obecné informace, zaměření, umístění)

- český pavilon (hlavní téma české účasti, interiér, exteriér pavilonu, hlavní exponáty)

- prezentace Brna a Jihomoravského kraje – Micro & Macro v rotační expozici českého pavilonu

- prezentace G.J. Mendela v rotační expozici (Brno se na expozici finančně podílí)

- Micro Macro Tour po Jihomoravském kraji – EXPO modul doplněný vědecko technickou show Věda

a technika jede! včetně zahájení kampaně v Brně

- Micro Macro Quiz - komunikace oborů elektronové mikroskopie a vesmírného průmyslu v JMK

Součástí objednávky je komplexní realizace přílohy v tištěné a digitální podobě (návrh layoutu přílohy,
redakční práce, editace textu, vytvoření a úprava fotografií) včetně umístění článku na web
www.planetabrno.cz a dále posty a story pro jeho sdílení na facebooku a instagramu jak magazínu KAM v
Brně, tak sociálních sítí města Brna.

Preferujeme strukturovaný obsah v počtu až 6 kratších textů.
Podklady pro kompletní prezentaci v příloze KAM v Brně zašleme po podpisu objednávky.

CENA BEZ DPH: 25.000,- Kč

DPH (21%): 5.250,- Kč

CENA CELKEM S DPH: 30.250,- Kč

TERMÍN PLNĚNÍ: říjen 2021

MÍSTO PLNĚNÍ: Brno
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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“.

S pozdravem

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

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785


