Strankyprozeny.cz
Vše, co ženy zajímá
Stránky pro ženy

Strankyprozeny.cz

Portál pro ženy od 19 do 49 let
 60 000 RU/měsíc
 5 000 registrovaných

návštěvníků
 Každý týden soutěž
 Nejčtenější rubriky:




Vaření
Vztahy
Zdravý životní styl

 Poradny odborníků

Strankyprozeny.cz
Horní Full
banner
950 x 120

Pravý Square
350 x 350

Levý
Skyscraper
120 x 600

Dolní banner
350 x 120

Homepage

25 000 Kč

19 000 Kč

14 000 Kč

8 000 Kč

Jednotlivá
rubrika

20 000 Kč

17 000 Kč

13 000 Kč

6 000 Kč

Všechny
strany

19 000 Kč

16 000 Kč

12 000 Kč

5 000 Kč

Ceny advertorialů a P.R. článků na vyžádání.
Ceny jsou za týden, platné od 1. října 2009

Strankyprozeny.cz
Provozovatel Affinity Media s.r.o.
Mikanova 7, 106 00 Praha 10
Obchodní oddělení:
Eva Fialová, tel. 739 414 530
Příjem inzerce: inzerce@strankyprozeny.cz
Redakce: redakce@strankyprozeny.cz

Strankyprozeny.cz
Technické podmínky pro výrobu bannerů
 Banner je možno dodat ve formátu swf nebo statický – jpg.
 Velikost banneru v dpi musí být dodržena.
 Bannery mohou obsahovat animaci i zvuk, je však nutno
dodržet podmínku možnosti vypnutí zvuku přímo na banneru.
 U formátů, které to dovolují, nastavte požadovaný proklik, v
opačném případě nám adresu prokliku sdělte při dodání
banneru.
 Bannery zasílejte na adresu editor@strankyprozeny.cz.
 V názvu banneru uvádějte jméno produktu či služby a rozměr.
 Rozměry bannerů:
 Horní full banner – 950 x 120
 Pravý square – 350 x 350
 Levý Skyscraper – 120 x 600
 Dolní banner – 350 x 120

Strankyprozeny.cz
Všeobecné obchodní podmínky
Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 5. 2008
Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na zadávání a uveřejňování inzerce na portálu Strankyprozeny.cz provozovaném společností Affinity Media s.r.o.,
Mikanova 7, 106 00 Praha 10, IČ 282 286 18, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 133862 (dále jen provozovatel):
Objednání inzerce a podklady
Provozovatel uveřejní inzerci na základě písemné objednávky potvrzené oběma smluvními stranami. Objednávka musí obsahovat veškeré náležitosti týkající se
objednavatele, pokud je inzerce objednávána třetí osobou, pak také údaje o této osobě. Zadavatel je povinen dodat hotové podklady pro inzerci podle
parametrů sdělených provozovatelem v termínu stanoveném provozovatelem. Provozovatel není povinen upozornit zadavatele na marné uplynutí termínu dodání
podkladů. Nedodání podkladů nezbavuje zadavatele povinnosti uhradit cenu objednané inzerce. Zadavatel odpovídá za obsahovou správnost inzerátu a za
to, že je inzerát v souladu s právními předpisy. Pokud si zadavatel objedná u provozovatele zhotovení inzerátu (cena bude stanovena individuálně), zašle provozovatel
inzerát zadavateli ke korektuře. Pokud se zadavatel ke korektuře nevyjádří do 48 hodin, považuje se za schválený.
Zveřejnění inzerátu
Provozovatel zveřejní inzerát ve formátu a termínu dle objednávky.
Ceny inzerce
Pro ceny inzerce platí vždy poslední vydaný ceník. Pro typy inzerce, které nejsou v ceníku uvedeny, navrhne provozovatel na požádání cenu zadavateli.
Platební podmínky
Zadavatel je povinen uhradit cenu inzerce do 10 dnů od vystavení faktury provozovatelem. Provozovatel vystaví fakturu v den uveřejnění. V případě prodlení platby je
provozovatel oprávněn účtovat zadavateli smluvní úrok ve výši 0,5 – 1 % denně z fakturované částky. V případě prodlení více než 30 dní od data splatnosti zaniká
zadavateli právo na veškeré poskytnuté slevy oproti ceníku provozovatele a provozovatel je oprávněn tento rozdíl zadavateli doúčtovat. Zadavatel je povinen tento
rozdíl vydavateli uhradit. Pokud zadavatel uhradí cenu inzerce minimálně 2 dny před uveřejněním inzerce, má nárok na slevu za platbu předem ve výši 3 % z
fakturované částky.
Reklamace, odstoupení od smlouvy
Provozovatel odpovídá za vady inzerce (výpadky portálu nebo špatné zobrazení inzerce) uplatněné neprodleně po zjištění závady. Odstoupení od smlouvy musí být
učiněno písemně nejpozději den před objednaným zveřejněním inzerce. V opačném případě uhradí zadavatel cenu objednané inzerce v objednané výši. Současně
doplatí výši slevy poskytnuté za opakování, pokud dohodnuté opakování odstoupením od smlouvy nevyčerpá. Je-li zadavatel v prodlení s platbou, má provozovatel
právo pozastavit přijímání dalších objednávek zadavatele a zveřejňování jeho inzerátů. Provozovatel je oprávněn odmítnout inzerát, který je v rozporu s právními
předpisy nebo by mohl poškodit dobré jméno provozovatele.
Závěrečná ustanovení
Provozovatel může se zadavatelem uzavřít smlouvu s podmínkami odlišnými od Všeobecných podmínek. V tom případě mají podmínky ve smlouvě přednost.
Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné ode dne uvedeného v záhlaví. V ostatním se řídi smluvní vztah obchodním zákoníkem.

