
ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA inzerce v časopise OBEC & finance

Vyplněný formulář uložte a odešlete na adresu sekretariat@ponca.eu

V dne

CENÍK PLNOBAREVNÉ INZERCE

1/2 strany 16 000 Kč

1/3 strany 11 000 Kč

1/4 strany 8 000 Kč

Sleva 10 % *

AKCE – 1/4 strany * 3000 Kč

* Nabídka je platná pouze při současném objednání firemní prezentace 
   na 53. konferenci DMO a zaplacení zálohové faktury.  

E-mailKontaktní osoba

IČOFirma

OBJEDNAVATEL

Mimo standardní inzertní rozsahy nabízíme také speciální projekty šité na míru zákazníkovi. 

Speciální akce a slevy na základě individuálního jednání. Informace k podkladům v elektronické 

podobě nebo výrobě v PONCA, spol. s r. o., naleznete na www.obecafinance.cz. 

K zakoupenému inzerátu roční předplatné časopisu zdarma.

HARMONOGRAM

Číslo vydání  Redakční uzávěrka Expedice

1/2020 10. ledna 2020 10. února 2020

2/2020 6. března 2020 14. dubna 2020

3/2020 30. dubna 2020 1. června 2020

4/2020 20. srpna 2020 21. září 2020

5/2020 25. října 2020 23. listopadu 2020

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH

Celková cena

mailto:sekretariat@ponca.eu?subject=DMO%2053%20-%20Objedn%c3%a1vka%20inzerce

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA inzerce v časopise OBEC & finance
Vyplněný formulář uložte a odešlete na adresu sekretariat@ponca.eu
CENÍK PLNOBAREVNÉ INZERCE
1/2 strany
1/3 strany
1/4 strany
Sleva 10 % *
AKCE – 1/4 strany *
* Nabídka je platná pouze při současném objednání firemní prezentace   na 53. konferenci DMO a zaplacení zálohové faktury.  
OBJEDNAVATEL
Mimo standardní inzertní rozsahy nabízíme také speciální projekty šité na míru zákazníkovi. Speciální akce a slevy na základě individuálního jednání. Informace k podkladům v elektronické podobě nebo výrobě v PONCA, spol. s r. o., naleznete na www.obecafinance.cz.
K zakoupenému inzerátu roční předplatné časopisu zdarma.
HARMONOGRAM
Číslo vydání  
Redakční uzávěrka
Expedice
10. ledna 2020
10. února 2020
6. března 2020
14. dubna 2020
30. dubna 2020
1. června 2020
20. srpna 2020
21. září 2020
25. října 2020
23. listopadu 2020
Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH
8.2.1.4029.1.523496.503679
DMO 53
TRIADA, spol. s r. o.
Objednávka inzerce v časopise OBEC & finance
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