ul. Biskupia 18/20; 04-216 Warszawa;
tel. 888 355 342; fax: (22) 247 28 14; e-mail: biuro@neokariera.pl www.neokariera.pl

Niniejszym zamawiam odpłatną reklamę w kwartalniku „Doradca Zawodowy”
1. Reklamodawca/ dane do faktury:
Firma: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………….
Miejscowość: ……………………………..…………..Ulica: ………..………………………. Nr. lokalu: ………..
Kod pocztowy: ………….. NIP: …………………….. www: ……………………………….
Telefon: ……………………………………. e-mail: …………………………………….………………………………….
2. Data emisji reklamy w kwartalniku / nr. Kwartalnika: …………………………..
3.

Wielkość i miejsce reklamy: - zaznacz:
cena netto
Cała strona 205x280 mm (bez okładki II, III i IV)
1 000 PLN
½ strony poziomo 205x140 mm
500 PLN
1/3 strony poziomo 205x93 mm / pionowo 68x280 mm 350 PLN
¼ strony pionowo 205x70 mm
250 PLN
1/9 strony pionowo 68x93 mm
100 PLN
Okładka II- strona druga
205x280 mm
1 200 PLN
Okładka III- strona przedostatnia 205x280 mm
1 200 PLN
Okładka IV- strona ostatnia 205x280 mm
1 500 PLN

4.

Projekt graficzny reklamy - zaznacz:

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
5.

Załączam projekt kompletnej reklamy zgodnej
z uzgodnionymi wymaganiami technicznymi
Zamawiam wykonanie gotowej reklamy

cena netto

0 PLN
1 000 PLN

Treść reklamy - zaznacz:
Załączam materiały źródłowe w wersji elektronicznej:
Płyta CD
Pendrive
Załączam materiały źródłowe w wersji drukowanej - ………… sztuk
Prześlę materiały źródłowe na adres e-mail: biuro@neokariera.pl

o
o
o
o
o

6. Wyliczenie należności za reklamę:
Razem netto punkt (3 i 4) …………………………….
Plus podatek VAT 23%

.……………………………

Razem PLN brutto

……………………………..

7. Forma płatności: Przelew na konto: Inteligo 50 1020 5558 1111 1906 8450 0096
Oświadczam iż wyrażam zgodę na: 1. Zamieszczenie i udostępnienie danych dotyczących mojej osoby oraz mojego przedsiębiorstwa na stronach
firmy NeoKariera oraz innych środkach reklamy. 2. Na umieszczenie, przetwarzanie przez firmę danych mojego przedsiębiorstwa w bazie danych, w
internecie lub serwisach informacyjnych, obecnie i w przyszłości, aż do odwołania tego upoważnienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Na przetwarzanie danych przez firmę NeoKariera w celach marketingowych, zgodnie z ustawą o chronie danych osobowych (Dz. U. nr.133, poz.
883) na otrzymywanie poczta elektroniczną informacji handlowych od firmy NeoKariera oraz jej Partnerów w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. nr. 144, poz. 1204).

Miejscowość: …………………….…..… Data: ……….………… Pieczęć i podpis: ….………………………….…………….……………

