Cenník výlepu plagátov
Nitra
Počet plagátových plôch:
Formát

Veľkosť
plagátu v cm2

34
Cena za 1 plagát na 1 deň
bez DPH

s DPH

A4

1 až 630

0,05

0,06

A3

631 až 1600

0,11

0,13

A2

1601 až 2900

0,17

0,20

A1

2901 až 5600

0,22

0,26

A0

5601 až 9999

0,51

0,61

Pp

1 až 1600

0,05

0,06

Minimálna cena zákazky:

11,00

13,20

(pre každé mesto individuálna, môže sa líšiť)

Expresný výlep:

20,00

24,00

(za výlep v iný deň ako štandardný, alebo príjem po uzávierke)

Garantovaný výber plôch:

1,00

1,20

(cena za jeden plagát s garanciou prednostného umiestenia plagátu)

Štandardný výlepový deň:

nedeľa

(možno aj v iné dni - s expresným príplatkom)

Uzávierka príjmu plagátov je v piatok o 12 hod.
Ak si objednávate výlep plagátov i v iných mestách, je uzávierka v stredu o 12 hod.
Dôležité informácie:
- ku každej zákazke musí byť priložená vyplnená objednávka
- špecifické požiadavky pre zhotovenie zákazky (napr. súlep, prelepky) uveďte prosím vždy na objednávke
- zdarma vykonávame opravy vylepených plagátov, prosíme prikladajte aspoň 10% náhradných plagátov naviac
Spôsob výpočtu ceny zakázky:
1. vynásobte počet plagátov X počet dní X cena za 1 plagát na 1 deň (platí sa za každý započatý deň)
2. ak je výsledok bodu 1. nižší než minimálna cena zákazky uvedená v tabuľke, potom sa cena Vašej zakázky
rovná práve minimálnej cene zákazky uvedenej v tabuľke
3. pripočítajte prípadné príplatky za expresný výlep alebo fotodokumentáciu
4. súčtom bodu 1 a prípadne 3 získate cenu Vašej zákazky
Kalkulácia ceny môže byť pri výlepe plagátov vo viacerých mestách alebo pri špecifických podmienkach
prevedenia zákazky navýšená o nevyhnutné distribučné, administratívné a ďalšie bezprostredne súvisiace
náklady. Fotodokumentácia Vašej kampane je zdarma k dispozícií na www.rengl.sk/fotodokumentacia

Ceny sú v EUR, platné od 1.2.2019 do 31.1.2020.

Radi pre vás zabezpečíme výlep plagátov aj v Nových Zámkoch a Trnave.
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