
 

Prosím zašlite vyplnený  objednávkový formulár e-mailom, poštou alebo faxom. 
 

ICOSA s.r.o. Vodná 1119/9 , 949 01 Nitra 
Mobil: 0911 264 141, E-Mail: plasticportal@plasticportal.eu, www.plasticportal.eu 

IČO: 36 809 608 DIČ: SK 2022417595 

 
OBJEDNÁVKA 

Názov spoločnosti:  
Adresa:  

Kontaktná osoba  
IČ DPH:  IČO:  

Tel. číslo:  E-Mail:  

 

www.plasticportal.eu Slovensko, Česko Cena Počet 
Cena 

celkom 

Registrácia v katalógu firiem „Rozšírený profil“ € 260 / rok              

Bannerová reklama Všetky bannery € 150 / mesiac    

 1000 x 90 px   Top banner € 300 / mesiac    

Výroba banneru (FLASH, GIF, JPG) € 60    

Reklama v Newslettri 
Textová reklama  
(s hypertext.  prepojením) 

€ 40    

Top pozícia firmy vo všetkých vybraných kategóriách  
(max. 3 pozície / kateg.) 

€ 730 / rok   

E-Mailing na vybranú skupinu adresátov € 220    

Odborný PR článok s preklikom na domovskú stránku € 80    

 

www.plasticportal.hu Maďarsko Cena Počet 
Cena 

celkom 

Registrácia v katalógu firiem  „Rozšírený profil“ € 120 / rok              

Bannerová reklama 200 x 200 px / 150 x 200 px € 60 / mesiac   

 530 x 90 px € 80 / mesiac   

Výroba banneru (FLASH, GIF, JPG) € 60 / mesiac   

Reklama v Newslettri Banner  470 x 60 px € 80    

 
Textová reklama  
(s hypertext.  prepojením) 

€ 40    

E-Mailing na vybranú skupinu adresátov € 220    

Odborný PR článok s preklikom na domovskú stránku € 30    

 

www.plastech.pl Poľsko Cena Počet 
Cena 

celkom 

Registrácia v katalógu firiem Premium € 399 / rok    

 Plus € 133 / rok               

Bannerová reklama 180 x 50 px € 211 / mesiac   

 180 x 120 px € 264 / mesiac   

 468 x 60 px € 421 / mesiac   

Výroba banneru (FLASH, GIF, JPG) € 60 / mesiac   

Reklama v Newslettri Banner 468 x 60 px € 105    

 
Textová reklama  
(s hypertext.  prepojením) 

€ 53    

E-Mailing na vybranú skupinu adresátov € 369    

Odborný  PR článok s preklikom na domovskú stránku € 263    

 
 
 
Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Cena zahŕňa uverenie reklamy a firemnej prezentácie v rozsahu dodanom objednávateľom. 
Faktúra bude vystavené prvý deň uverejnenia reklamy so 14 dňovou splatnosťou. PlasticPortal.eu si vyhradzuje právo 
pozastaviť prezentáciu v prípade neuhradenia faktúry.   
Objednávateľ svojim podpisom prehlasuje, že sa oboznámil  a súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami  
uverejnenými na www.plasticportal.eu.  
V prípade, že firemnú prezentáciu vyhotovuje zhotoviteľ a  objednávateľ ju do 48 hodín nepripomienkuje, bude  táto považovaná 
za akceptovanú. Po uhradení faktúry objednávateľ dostane prístup k svojej prezentácií pre online editáciu (úpravy, aktualizácia). 
 
 
Celková suma objednávky:  _____________________________  € bez DPH  
 
 
 
Dátum :  _______________________  Pečiatka a podpis: ______________________________ 

http://www.plasticportal.eu/

