Všeobecné podmienky propagácie v Retro Rozhlase
Vážení klienti, v septembri tohto roku (2013) sme pristúpili k povoleniu reklamných
spotov v internom audio vysielaní v priestoroch OC Retro. Toto sú všeobecné podmienky
propagácie platné v prípadoch, keď nie sú zmluvne medzi prevádzkovateľom a zadávateľom
upravené inak.
Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľom Retro Rozhlasu je spoločnosť MK Advertising
s.r.o., so sídlom Šancová 4, 811 04, Bratislava, IČO: 35864940.
Poskytované služby
Zadávateľom je poskytnutá možnosť umiestniť svoj spot, prípadne čítaný oznam
v internom vysielaní v OC Retro a zasiahnuť tak cieľovú skupinu priamo v mieste predaja.
Mnohokrát sa tak zvýši účinnosť propagácie tovaru, služieb, vernostných systémov, či akcií.
Spoty sa vysielajú v časoch 11:30, 12:30, 16:30 a 17:30, ktoré boli určené na základe
záznamov z termokamier pri vchodoch do centra ako najefektívnejšie. Spoty sa vysielajú
denne, vrátane víkendov.
Okrem objednania reklamného priestoru je možné objednať si aj výrobu
spotu/oznamu.
Cenník
Základným objemom reklamného priestoru je 15-dňová kampaň. Kampane začínajú
vždy 1. a 16. dňa v mesiaci. Cena za 15 dňovú kampaň (15x4 30´´ oznamy denne) je 50 eur.
V prípade objednania dlhších kampaní platia nasledovné zľavy:
-

Finančný objem nad 300 EUR – 3%
Finančný objem nad 500 EUR – 5%
Finančný objem nad 750 EUR – 7%
Finančný objem nad 1000 EUR – 10%

Cena výroby reklamného spotu (30´´) je 90 EUR. Cena výroby čítaného oznamu (30´´) je 60
EUR.
Všetky ceny sú uvádzané bez DPH. Plnú cenu za dohodnutú reklamu je potrebné uhradiť v
celej výške pred začiatkom spustenia kampane. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo
neodvysielať alebo prerušiť ďalšie vysielanie reklamy, ak objednávateľ nedodrží platobné
podmienky. Škody, ktoré takto vzniknú, znáša v plnej miere objednávateľ.
Objednávka
Objednávka musí byť doručená písomne na adresu prevádzkovateľa a musí
obsahovať:
-

Identifikačné údaje objednávateľa
Fakturačné údaje objednávateľa
Popis požadovanej služby (dĺžku spotu, dĺžku a dobu kampane, požiadavku na
výrobu spotu...)
Podpis kompetentnej osoby.

Objednávka je prejavom vôle objednávateľa akceptovať všeobecné podmienky
propagácie v Retro Rozhlase. Právny vzťah vzniká až prejavom vôle prevádzkovateľa –
potvrdením objednávky a vzájomnou dohodou na podstatných náležitostiach vzťahu.
Ďalšie ustanovenia
Objednávateľ je povinný dodať všetky podklady, potrebné na vysielanie reklamy v
termíne dohodnutom pri potvrdení objednávky.
Podklady je potrebné dodať prostredníctvom mailu (info@mkadvertising.sk) v presnej
dĺžke reklamného spotu alebo oznamu, vo formáte mp3.
Prevádzkovateľ objednávku odmietne v prípade, že dodané podklady nebudú spĺňať
technické parametre.
V prípade ak Objednávateľ dodá príslušné podklady s oneskorením, Prevádzkovateľ
má právo odvysielať reklamu s adekvátnym časovým posunom.
V prípade, že Objednávateľ poskytuje Prevádzkovateľovi hotovú reklamu na
uverejnenie, prevádzkovateľ nezodpovedá za kvalitu a formu reklamy a prípadné vady
vzniknuté z nevyhovujúcej kvality reklamy.
Prevádzkovateľ nie je povinný podklady po odvysielaní reklamy uchovávať alebo ich
vrátiť.
Objednávateľ v plnej miere zodpovedá za formálnu a obsahovú stránku objednanej
reklamy. Prevádzkovateľ môže bez sankcie odstúpiť od objednávky, resp. reklamnú ponuku
neodvysielať, ak je táto v rozpore so zákonom č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii,
č.147/2001 Z.z. o reklame, alebo v rozpore s inými platnými predpismi, či dobrými mravmi.
Ak si vysielaný reklamný spot dodá objednávateľ, zaväzuje sa zároveň vysporiadať
všetky autorské práva, prevádzkové honoráre, práva výkonných umelcov ako aj ďalšie
práva, týkajúce sa príslušného reklamného spotu a jeho využitia ešte pred prvým dňom
vysielania. Objednávateľ spolu s reklamným spotom priloží produkčný list podľa nasledovnej
špecifikácie: dĺžku a názov reklamného spotu - názov skladby, alebo skladieb, ktoré boli v
reklamnom spote použité - autor skladby –vydavateľ skladby - interpret skladby.
Objednávateľ môže odstúpiť od objednávky bez sankcií a udania dôvodu, pokiaľ
objednávka nebola potvrdená prevádzkovateľom. Po tomto momente sa za odstúpenie platí
pokuta 50% z dohodnutej ceny.
Tieto Obchodné podmienky sú platné od 1.8.2013.

