FORMULARZ ZAMÓWIENIA POWIERZCHNI REKLAMOWEJ
W WYDANIACH: ................................................................
CENY I FORMATY REKLAM

A

C

E

B
Cała strona

1/2 strony

2 500 PLN

1/4 strony

1 200 PLN

wymiar po obcięciu [mm]

cena netto [zł]

A

225 x 295

2 500

B

450 x 295

1 800

C

225 x 145

1 800

D

110 x 295

1 200

E

225 x 95

1 200

F

71 x 295

900

G

225 x 70

900

900 PLN

Podczas wysyłki materiałów prosimy uwzględnić następujące wymagania
techniczne (ich niespełnienie znacząco wydłuży proces realizacji):
• tryb kolorów CMYK;
• plik zapisany w formacie *.tiff;
• rozdzielczość nie mniejsza niż 300 dpi;
• spłaszczone warstwy;
• wszystkie istotne elementy reklamy w tym teksty oddalone od

LOKALIZACJE
MODUŁ

G

F
1/3 strony

1 800 PLN

ZAMÓWIENIE
właściwe
zaznacz „X”

D

krawędzi o minimum 5 mm;
• informacją o wybranej przez siebie powierzchni reklamowej zgodnie z obowiązującymi formami reklamy.
Istnieje również możliwość przygotowania kompleksowego projektu reklamowego, począwszy od projektu graficznego, opracowania treści, kończąc
na publikacji w czasopiśmie. W tym celu prosimy o kontakt e-mailowy:
biuro@kwartalnikrsk.pl lub telefoniczny: +48 784 368 878.

Razem: ............................................ Rabat: ........................
Wartość netto .......................... Wartość VAT 23% ..........................
Wartość brutto ...........................................................................................

ZAMAWIAJĄCY
Nazwa Firmy/
Osoba:
Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kod
pocztowy:

Miasto:

Telefon:

Tel. kom.:

NIP:

Adres e-mail:

Osoba
Kontaktowa:

Adres www:

OŚWIADCZENIE
Niniejszym akceptuję regulamin zamieszczania ogłoszeń reklamowych w czasopiśmie naukowym „Rynek – Społeczeństwo – Kultura” oraz upoważniam Agencję Managerską
VIP for You do wystawienia faktury VAT na podstawie niniejszego zamówienia. Wyrażam również zgodę na wystawienie oraz wysłanie faktury VAT bez mojego podpisu.
Ponadto oświadczam, że:
- wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych na potrzeby wewnętrzne Agencji Managerskiej VIP for You oraz umieszczenie ich w bazie
danych Agencji Managerskiej VIP for You, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, pozycja 883 z późn. zm.);
- posiadam autorskie prawa majątkowego do przesłanych materiałów (zdjęc i opisów).

.............................................

.............................................

.............................................

(data)

(podpis osoby upoważnionej)

(pieczęć firmy)

ZAMÓWIENIA REKLAM
Arkadiusz Charczuk
tel. kom.: +48 784 368 878
e-mail: projekty@vip4u.pl

WYDAWCA
Agencja Managerska VIP for You
ul. Namysłowska 104
46-081 Dobrzeń Wielki

www.kwartalnikrsk.pl

