Magazín RE/MAX vydávaný pro oblast pardubicka a chrudimska prezentující inzerce prodeje a pronájmů
nemovitostí, developerských projektů, kanceláří RE/MAX v dané lokalitě.
Vydání:

měsíčník

Rozsah:

min. 8 stran
▪ 7 stran po 20 oknech
▪ 6 pruhů pro prezentaci makléřů, doporučitelských karet, RE/MAX Hypotéky
apod.
▪ 1/3 úvodní strany pro tématické akce apod.
▪ 1/3 úvodní strany pro prezentaci RE/MAX dle aktuální celostátní prezentace

Formát:

A4 (lom A3/A4), LWC 80 g, celobarevný CMYK 4/4, vazba V1 (sponková)

Lokalita:

pardubicko – chrudimsko

Náklad:

53 500 ks
▪ 38.500 výtisků zdarma do schránek všech domácností a firem v obcích a jejich
přilehlých obcích – Chrudim, Slatiňany, Chrast u Chrudimi, Hlinsko, Heřmanův
Městec, Přelouč a k dispozici v kanceláři RE/MAX K2, u notářů, Katastrálním
úřadu v Chrudimi apod.
▪ 15.000 výtisků zdarma do schránek do vybraných lokalit v Pardubicích a
k dispozici v kanceláři RE/MAX Accord a RE/MAX Team

Inzerce:

▪
▪
▪
▪
▪

Vizitka kanceláře:

vizitka kanceláře z lokality pardubicko – chrudimsko je umístěna na zadní straně
Magazínu

Řazení inzerce:

1. dle lokality
2. dle druhu nemovitosti (byt, RD, pozemky, ostatní)
21. den v měsíci ve 14.00 hodin

Uzávěrka:

samostatná okna pro prezentaci jedné nemovitosti
spojená okna
developerské projekty
prezentace makléřů
prezentace služeb (RE/MAX Hypotéka, Doporučitelské odměny, apod.)

Náhledy pro
korektury:

28. den v měsíci
(termín se může posunout v závislosti na víkendech a státních svátcích)

Uzávěrka korektur:

30. den v měsíci
(termín se může posunout v závislosti na víkendech a státních svátcích)

Vydání:

do 6. dne následujícího měsíce

Distribuce:

dle domluvy

Objednávky:

▪
▪
▪

objednávky jsou možné i na jedno vydání a jedno okno
objednávky zasílejte na adresu k2@re-max.cz
objednávky je nutné zaslat v excelovské tabulce, která je ke stažení na
stránkách www.k2reality.cz a fotografie zaslat společně s tabulkou
elektronickou poštou na k2@re-max.cz. Název souborů fotografií musí
odpovídat názvu uvedený u dané nemovitosti v tabulce.

Cena:

▪
▪
▪
▪

1x samostatné okno + 10 výtisků
1x okno makléře + 10 výtisků
1x výtisk Magazínu
inzerce 1/3 úvodní strany

Slevy:

5 – 9 oken pro prezentaci nemovitosti – sleva 5 %
10 a více oken pro prezentaci nemovitosti – sleva 10 %
3 a více oken pro prezentaci makléře – sleva 10 %

Úhrada:

Na základě zálohového listu se splatností ke dni uzávěrky (v případě pozdní úhrady
nebude inzerce uskutečněna)
Po předání vytištěného Magazínu bude inzerentovi zaslán elektronickou poštou
daňový doklad.

Smluvní podmínky:

Na základě obdržené objednávky bude vystavena zálohová faktura dle příslušné
objednávky. Po připsání finančních prostředků na účet, bude inzerce zařazena do
plánu tisku daného vydání.
Objednatel je odpovědný za úplné a včasné předání podkladů pro inzerci a to do
okamžiku uzávěrky. V případě, že podklady k inzerci nebuoue předány včas nebo
budou neúplné, je společnost K2 reality s.r.o. oprávněna tutu inzerci odmítnout.
Objednatel je plně zodpovědný za obsah své inzerce. Společnost K2 reality s.r.o.
neodpovídá za případné tiskové chyby, chyby v předaných podkladech nebo
zadaných korekturách.

1.050,-- Kč
1.090,-- Kč
2,-- Kč
19.900,-- Kč

* všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. K ceně bude připočítána sazba DPH dle platné legislativy.

