
kierunkistudiow.pl, NIP 9561637343, REGON 361820090, e-mail: biuro@kierunkistudiow.pl

1 rok prezentacji uczelni w katalogu PREZ. UPROSZCZONA PREZ. PEŁNA PREZ. PEŁNA PREZ. PEŁNA PREZ. PEŁNA

600 zł
   •  tekst 3 tys. znaków    •  tekst 50 tys. znaków

   •  do 3 zdjęć    •  do 10 zdjęć

   •  1 strona    •  do 10 podstron

opcje dodatkowe:

galeria zdjęć (do 30 zdjęć) -    - 400 zł - - 3

aktywny link www na stronie prezentacji 100 zł 100 zł 3 3 3

aktywny link email na stronie prezentacji 100 zł 100 zł 3 3 3

pozycjonowanie na stronie listy uczelni 250 zł 500 zł 3 3 3

logo na stronie listy uczelni 100 zł 100 zł 3 3 3

każde dodatkowe zdjęcie / grafika 50 zł × 50 zł ×

każdy dodatkowy 1000 znaków 100 zł × -    -

STUDIA PODYPLOMOWE

1 rok prezentacji – STUDIA PODYPLOMOWE zł - - -

REKLAMA – BANERY
     (pełna oferta: http://kierunkistudiow.pl/ofertareklamowa)

Billboard (750x100) - cena za 1000 60 zł × -

Podwójny billboard (750x200) - cena za 1000 75 zł × -

Billboard potrójny (750x300) - cena za 1000 90 zł × -

Pakiet kwotowy do wykorzystania (wg uzgodnień) zł -

Link do filmu o uczelni

Link do filmu w menu oraz na stronie prezentacji 600 zł - - -

Artykuły sponsorowane

1 artykuł sponsorowany 250 zł × - - -

5 art. w ciągu roku 750 zł - 3 -

10 art. w ciągu roku - - 3

Łączna wartość zamówienia: zł

Rabat przy zamówieniu w pakiecie: -20% -33% -45%
Łączna wartość zamówienia po rabacie:

Zamawiam Zamawiam Zamawiam

Ceny brutto.

Dane Zamawiającego:

Nazwa uczelni NIP

Adres siedziby

Osoba do kontaktu telefon faks e-mail

Łączna wartość zamówienia wynosi:  zł, słownie:  zł.

Upoważniamy firmę kierunkistudiow.pl do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Uwagi data, pieczęć i podpis Zamawiającego

Formularz zamówienia
prosimy przesłać faksem pod nr 56 475 40 94

Pakiet 
Start

Pakiet 
Standard

Pakiet 
Premium

1 500 zł

1 200 zł 2 400 zł

1 200 zł

2 300 zł 4 250 zł 6 300 zł

1 840 zł 2 848 zł 3 465 zł

Formularz zamówienia, wersja 21.3, kierunkistudiow.pl® Katarzyna Kamińska. Podane ceny są cenami brutto. Wystawca faktury nie jest płatnikiem podatku VAT.
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