Stredoslovenský futbalový zväz
Partizánska 93, 974 01 Banská
Bystrica
e-mail: ssfz@stonline.sk, ssfztlac@stonline.sk, ssfzzapis@stonline.sk, ssfzsútaze@stonline.sk, ssfzmatrika@stonline.sk

Stredoslovenský futbalový zväz v B. Bystrici poskytuje služby v oblasti reklamy a propagácie na
základe vydaného živnostenského oprávnenia č. ŽO-1996/28107/02, zo dňa 1. 10. 1996, Okresným
úradom v B. Bystrici.
Zároveň upozorňujeme, že SsFZ nie je plátcom DPH a uvedené ceny služieb sú konečné.

Ponuka a cenník reklamných a propagačných služieb
Stredoslovenský futbalový zväz v B. Bystrici ponúka možnosť umiestnenia propagačných
a reklamných materiálov, propagujúcich výrobky a služby firiem na uvedených nosičoch
za nasledovných podmienok.

Reklamný priestor v Rozpise súťaží SsFZ (vydáva SsFZ na príslušný súťažný
ročník v náklade 900 kusov):
-

celofarebná strana na obálke rozpisu, rozmer A5 (celkovo k dispozícii 3 strany),
požiadavky – objednávky do 30. 6. príslušného roka,
cena za jednu stranu -vnútorné strany RS..............................: 331,97 € (10.000,-SK)
cena za jednu stranu – zadná strana obalu RS ........................: 600,00 €
fakturácia po vydaní RS,
jednofarebná strana v rozpise, rozmer A5 (počet strán nie je obmedzený),
požiadavky – objednávky do 30. 6. príslušného roka,
cena za jednu stranu..................................................................: 82,98 € (2.500,-SK)
fakturácia po vydaní RS.

Prenájom reklamných vitrín v priestoroch sekretariátu SsFZ – chodba:
-

2 ks. presklená a uzamykateľná vitrína, rozmerov 115 x 90 x 20 cm,
cena prenájmu vitríny na jeden mesiac....................................: 33,19 € (1.000,-SK)
cena prenájmu na celý rok........................................................: 331,97 € (10.000,-SK)
fakturácia po inštalácii reklamných predmetov a výrobkov.

Umiestnenie reklamného bannera na web. stránke SsFZ
Rozmery, umiestnenie a cenník:
- 728 x 90 pixel – umiestnenie na spodnej časti úvodnej stránky, zobrazí sa vždy pri posune
nadol,
- cena za umiestnenie na l mesiac.................................................: 99,58 € (3.000,-SK)
- v prípade že sa zobrazujú 2, alebo viac bannerov .......................: 82,98 € (2.500,-SK)
- 460 x 60 pixel – umiestnenie na úvodnej stránke, automatické zobrazenie pri každom
otvorení stránky (lukratívny priestor) bez striedania bannerov,
- cena za umiestnenie na l mesiac..................................................: 116,18 € (3.500,-SK)
- 125 x 125 pixel - umiestnenie na bočnej lište úvodnej stránky a zobrazuje sa i pri otvorení
všetkých podstránok,
- v prípade záujmu vždy striedavé zobrazovanie bannerov,
- cena za umiestnenie na l mesiac..................................................: 66,39 € (2.000,-SK)
Všeobecné podmienky k umiestneniu bannerov:
- reklamný banner je vždy, v prípade záujmu, s presmerovaním na domovskú stránku
objednávateľa,

-

minimálna doba na umiestnenie bannera je jeden mesiac (30 dní),
-2-

-

pri umiestnení reklamného bannera na viac ako 6 mesiacov poskytujeme zľavu z
fakturovanej sumy vo výške 10%,
fakturácia po umiestnení bannera na stránke SsFZ.

Propagácia výrobkov a služieb počas podujatí organizovaných SsFZ –
„Slávnostné vhodnotenie 11-tky SsFZ“ za príslušný rok a „Ples SsFZ „(vždy na
prelome rokov), a „Aktív ŠTK a KM SsFZ“ (vždy koncom júna za účasti
zástupcov všetkých klubov, ktorých družstvá štartujú v súťažiach SsFZ):
Spôsob, podmienky a cenu jednotlivých služieb na týchto podujatiach je možné dohodnúť
individuálne.

Reklama na tlačovinách SsFZ:
- hlavičkový papier a iné oficiálne tlačoviny zväzu,
- metodické materiály vydávané zväzom, bulletiny (vyhlásenie ll-tky SsFZ a pod.).
Spôsob, podmienky a cenu jednotlivých služieb je možné dohodnúť individuálne.

Kontakt:
-

Ladislav Matejka, vedúci sekretár SsFZ
m: 0915 827 656, 048/414 89 13, 048/414 89 14 – fax,
e-mail: matejka@ssfz.sk, matejka.l@pobox.sk,
web. stránka SsFZ: www.ssfz.sk.

Č.t. 048/4148913, fax 4148914, IČO: 14224755, DIČ: 2021122202,

č. účtu : 0050192944/0900

