Reklama

Za??cznik nr 1 do Zarz?dzenia w sprawie zasad dotycz?cych ekspozycji materia?ów reklamowych na
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardyna?a Wyszy?skiego SP ZOZw Lublinie

Oferta: Reklama w szpitalu

Rodzaje reklamy dla podmiotów zewn?trznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie.

Reklama wewn?trzna – Plakaty, ulotki, kalendarze, inne materia?y reklamowe.
Bardzo dobrze wyeksponowane miejsca widoczne zarówno dla osób odwiedzaj?cych, pacjentów oraz
personelu szpitala.

Cennik

Cena z? netto / 1 szt
1 miesi?c
6 miesi?cy (zni?ka 5 %)
12 miesi?cy (zni?ka 10%)
ulotki 100 szt.
(ekspozycja w jednym miejscu +
obowi?zkowy ekspozytor)
ulotki 100 szt. (wy??czno?? dla
jednego reklamodawcy w danym
miejscu)
kalendarze, mapy, plany, inne
materia?y reklamowe
kalendarze, mapy, plany, inne

A1 (594x841)
300 z?
1710 z?
3240 z?

Format plakatu (szeroko?? x wysoko?? [mm])
A2 (420x594)
A3 (297x420)
200 z?
150 z?
1140 z?
855 z?
2160 z?
1620 z?
100 z? / miesi?c

500 z?/ miesi?c

100 z?/ miesi?c
500 z?/ miesi?c
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Reklama

materia?y reklamowe . (wy??czno??
dla jednego reklamodawcy w danym
miejscu
Kiermasze na terenie szpitala
Usuwanie materia?ów
reklamowanych za najemców

1000 z? / dzie?
200 z?

Informacje dodatkowe:

Najemca wykonuje plakaty (forma papierowa) na w?asny koszt i dostarcza je do Szpitala (blok H, 1
pi?tro, pokój 113). Personel Szpitala znakuje plakaty oraz umieszcza w miejscach uzgodnionych z
Najemc?. Nieopiecz?towane plakaty b?d? usuwane ze Szpitala. Do wszystkich cen netto nale?y
doliczy? 23% VAT. Na terenie szpitala nie mo?e zosta? umieszczona reklama innych podmiotów
?wiadcz?cych us?ugi medyczne oraz podmiotów, których charakter prowadzonej dzia?alno?ci jest
sprzeczny z dzia?alno?ci? Szpitala. Dla wszystkich podmiotów wystawiamy faktury VAT. P?atno??
realizowana jest jednorazowo z góry za ca?y okres najmu lub ekspozycji.

Kontakt w sprawie reklamy: Dzia? Jako?ci, Rozwoju i Pozyskiwanie Funduszy Zewn?trznych - tel. 81 537 41
42.

Poni?ej znajduje si? cennik dotycz?cy reklam w formie banerów.
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