
PARTNEŘI rozdělovník 2019 TRAM / BUS 

a) Partnerské vyvěšování realizujeme každé pondělí/úterý. Vyvěšení je nutné sjednat nejpozději 14 dní před požadovaným termínem vývěsu.

c) Požadujeme být označováni jako "partner akce". Především na webových stránkách partnera a materiálech tištěných ke konkrétní akci. Pokud není stanoveno jinak viz. Dohoda o barterovém obchodu.

Leták A4 (jednostranný) BUS
170g bezdřevý ofset

DP - 236020 Garáž Hostivař 210 ks

DP - 235020 Garáž Kačerov 340 ks

DP - 232020 Garáž Klíčov 310 ks

DP - 237020 Garáž Řepy 320 ks

DP - 234020 Garáž Vršovice 210 ks

DP - 900700 - vzorky 20 ks

1 410 ks

Letáky TRAM + BUS dodat na adresu DPP, Sokolovská 217/42, Praha 9

Leták A4 (jednostranný) TRAM
170g bezdřevý ofset

DP - 221000 Hloubětín v OT (Opravna 

tramvají Hostivař) 180 ks

DP - 222000 Kobylisy 210 ks

DP - 223000 Motol 220 ks

DP - 224000 Pankrác 230 ks

DP - 225000 Strašnice 190 ks

DP - 226000 Sřešovice 30 ks

DP - 227000 Vokovice 220 ks

DP - 228000 Žižkov 160 ks

DP - 900700 - vzorek 10 ks

1 450 ks

Podmínky partnerského vyvěšování

V případě nedodržení jakéhokoli z výše uvedených bodů, nebude partnerské vyvěšení realizováno. A to bez náhrady.

Velikost partnerského štítku min.: 6cm x 2cm

TRAM + BUS celkem 2860ks

b) Podklady je nutné dodat nejpozději týden před termínem vyvěšení na adresu DPP Sokolovská 42/217 Vysočany 190 00 Praha 9. Podklady A4 musí být jasně popsané a rozdělené viz rozdělovník bus/tram 2019.

D) Každý dodaný materíl musí být osazen partnerským štítkem. Štítek musí být umístěn v levém horním rohu. Velikost partnerského štítku min.: 6cm x 3cm u A4 nebo 17cm x 6cm u trojnožek.

Prosíme berte na vědomí !

E) Na letáku nesmějí být umísřeni jiní partneři ani sponzoři akce. Veškeré vyjímky lze provést až po konzultaci schválení s DPP. 
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