
OBJEDNÁVKA

Objednatel:
Město Rožnov pod Radhoštěm 
Masarykovo náměstí 128 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
IČ: 00304271 
DIČ: CZ00304271

Datum vystavení: 
5.5.2021
Vystavil:
Beníček Martin Ing.Bc.
Telefon:
571 661 163
E-maíl:
martin.benicek@roznov.czOdbor kanceláře starosty
Dodací lhůta:
31.7.2021

OBJEDNÁVKA č.: OBJ/2021/0293/OD KS

Dodavatel:
MAFRA, a.s.
Karla Engliše 519/11 
15000 Praha 
IČ: 45313351 
DIČ: CZ45313351

POPIS, MNOŽSTVÍ CENA

OBJ_HČ_mediální kampaň Jeden den nestačí_podpora turistické návštěvnostiiaro 
2021 MAFRA

Dobrý den, na základě cenové nabídky a osobni kunzultace s obchodním zástupcem panem 
Bc. Ryšánkem objednáváme u Vás mediální kampaň na podporu turistické návštěvnosti města 
Rožnov pod Radhoštěm v následující podobě:

a) kampaň v online prostředí: nativní reklama na hlavní stránce (homepage) idnes.cz v 
týdnech: 17. 5. - 23. 5. (20 týden). 24. 5. - 29. 5. (21 týden) a 31.5. - 6. 6. 2021 (22 týden) v 
celkovém počtu 310.000 impresí (přímých zobrazení). Imprese budou alokovány do 
jednotlivých týdnů kampaně v poměru 100.000 :110.000 :100.000 pro lokace: Praha a 
Středočeský kraj za cenu 25.500.- Kč bez DPH,

b) printová kampaň MF DNES dne 21. 5. v počtu 45.000 výtisků z toho 23.000 výtisků 
předplatitelských pro regiony: Praha; Středočeský kraj; všechny výtisky budou osazeny vlepem 
A6 Jurkovičova rozhledna (cena výroby vlepu a vlep samotný je součástí ceny) za cenu 
43.000.- Kč bez DPH, grafické podklady zajisti objednavatel,

c) tématickou 1/2 stranou daného vydání MF DNES (21. 5.) v daném počtu výtisků pro 
celostátní vydání MF DNES za cenu 10.000.- Kč bez DPH

celková cena za části kampaně a), b) a c) = 78.500.- Kč bez DPH 
CELKOVÁ CENA S 21% DPH = 94.985.- KČ

Žádáme o zaslaní technických specifikací pro online i printovou část kampaně.
Součásti objednávky je i závěrečná zpětná vazba (report) z online části kampaně pro jednotlivé 
produktové balíčky: Rožnov rodinně, Rožnov aktivně, Rožnov kulturně a Rožnov pohodobě a 
zejména poměr CTR za jednotlivé týdny (pro jednotlivé produktové balíčky) pro lokace Praha; 
Středočeský kraj včetně podrobného geolokačního údaje o zobrazení.

PROSÍM UVÁDĚT NA FAKTURU ČÍSLO OBJEDNÁVKY.
FAKTURU LZE VYSTAVIT PO PÍSEMNÉM (EMAILOVÉM) PŘEVZETÍ REPORTU ZE 
STRANY OBJEDNAVATELE. TEDY PO SKONČENÍ KAMPANĚ.
ZE STRANY OBJEDNAVATELE LZE UHRADIT ZÁLOHOVOU FAKTURU VE VÝŠI 50%.

Děkuji. Pěkné dny, Martin Beníček

94985,00 CZK



94985,00 CZKCelkem s DPH

Přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou, i když podstatně nemění podmínky objednávky, je v souladu s § 1740
odst. 3 zákona 5. 89/2012 Sb. občanského zákoníku vylouče. Zhotovitel/dodavatel souhlasí se zveřejněním údajů
podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,ve zněni pozdějších předpisů, a to v rozsahu s
uvedeným právním předpisem, a dále se zveřejněním (včetně zpracováníjtéto objednávky, příp. všech údajů
uvedených v této objednávce a jejich případných přílohách na webových stránkáchobjednatele, v Informačních a
organizačních systémech objednatele,příp.systémech/reglstr^ch, dle právních předpisů.

' Za objednavatele Benfček Martin Ing.Bc.

Vedoucí oddělení kultury a CR
/

Potvrzení objednávky:

Zhotovitel (dodavatel) / osoba oprávněná jednat za zhotovitele (dodavatele) potvrzuje svým podpisem v plném

rozsahu přijetí této objednávky.

dne:jméno a příjmení:

podpis:


