
Příloha č. 1 - Cenová tabulka

Kampaň na podporu zdravé živtosprávy a hubnutí v  období 1.3.-30.6.2020 dle níže uvedeného media plánu
Uchazeč je oprávněn zasahovat pouze do žlutě označených polí (vyplnit či aktualizovat údaje dle níže uvedených pokynů)

Médium Umístění a specifikace inzerce Výroba a dodání podkladů Jednotka Počet
Nabídková cena za 

jednotku v Kč bez DPH

Nabídková cena v Kč 

bez DPH

hubnu.online Logo/banner umístěný na homepage hubnu.online s proklikem na www.chcidoozp.cz Měsíc 4           10 000,00 40 000,00 

hubnu.online Podstránka umístěná v členské sekci; s promem služeb OZP a s proklikem na www.chcidoozp.cz Měsíc 4           7 000,00 28 000,00 

hubnu.online Umístění tutorial video na podstránce OZP; slouží k promu OZP a k informaci, jak přejít do OZP; video o minimální délce 1min. Měsíc 4           7 000,00 28 000,00 

hubnu.online Propagace OZP v newsletteru hubnu.online, zasílaný klientům Newsletter 1           20 000,00 20 000,00 

hubnu.online Propagace OZP na sociální síti Instagram Příspěvek 5           10 000,00 50 000,00 

hubnu.online Logo a promo OZP v tištěné inzerci propagující hubnu.online Inzerce 1           4 000,00 4 000,00 

Hubnoucí kalendář od hubnu.online Informační leták OZP v minimální velikosti š 5 cm x v 10 cm; leták bude vložen do diářů klientů hubnu.online Leták 2 000   5,00 10 000,00 

Správa kampaně Zajištění, správa, monitoring a vyhodnocení propagace OZP na hubnu.online Měsíc 4           2 250,00 9 000,00 

Celková nabídková cena v Kč bez DPH 189 000,00 
Poznámky
Timing kampaně: 1.3.2020 -30.6.2020
OZP si vyhrazuje právo část poptávané inzerce neobjednat
OZP požaduje předložení finálního media plánu ke schválení před realizací kampaně

Vyžadované podmínky pro fakturaci
Fakturace probíhá po skončení každého kalendářního měsíce na základě skutečného plnění
Součástí fakturace je dokladování poskytnuté propagace / inzerce dle výše uvedeného rozpisu plnění

Odhadované parametry - informativní část k vyplnění:

10 000 Měsíční návštěvnost hubnu.online

400 Měsíční návštěvnost podstránky OZP hubnu.online

500 000+ Počet shlédnutí příspěvku propagující OZP v rámci hubnu.online

Výrobu všech podkladů 

zajišťuje hubnu.online; OZP 

dodá logomanuál, loga, 

otevřená data, požadavky na 

texty a grafické úpravy


