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ZLECENIE PUBLIKACJI REKLAMY 

WYDAWCA:  

STV.INFO 
www.stv.info 
ul. Żeromskiego 11 
27-600 Sandomierz 
 
GRUPA STV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
ul. Długa 4 
27-530 Ożarów 
NIP: 863-170-65-64 
Konto: 17 1020 4926 0000 1302 0209 2401 

ZLECENIODAWCA:  

Nazwa firmy, adres, NIP  

 

 

Osoba odpowiedzialna za zlecenie, telefon, e-mail  

 

 

SZCZEGÓŁY ZLECENIA: 

£  Baner reklamowy [ format: _____ czas emisji: __________] 
 Uzgodniona cena: _________ [ słownie: ____________________ ]  

£  Przygotowanie projektu reklamy przez wydawcę 
 Uzgodniona cena: _________ [ słownie: ____________________ ]  

£  Spot przed materiałami wideo [ czas emisji: ____________________ ] 
 Uzgodniona cena: _________ [ słownie: ____________________ ]  
£  Przygotowanie spotu filmowego przez wydawcę 
 Uzgodniona cena: _________ [ słownie: ____________________ ]  

£  Emisja spotu przed programem [ czas emisji: ____________________] 
 Uzgodniona cena: _________ [ słownie: ____________________ ] 
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£  Artykuł sponsorowany [ data publikacji: ____________________] 
 Uzgodniona cena: _________ [ słownie: ____________________ ] 

£  Przygotowanie treści artykułu sponsorowanego przez wydawcę 
 Uzgodniona cena: _________ [ słownie: ____________________ ] 

£  Publikacja postu w serwisie Facebook [ data publikacji: ____________________] 
 Uzgodniona cena: _________ [ słownie: ____________________ ] 
£  Inne: ___________________________________________________________________________  
 Uzgodniona cena: _________ [ słownie: ____________________ ]  

 

UWAGI:  

 

 
 
 

 

* Publikacja zostanie rozpoczęta w momencie przesłania do wydawcy skanu podpisanego i opieczętowanego zlecenia 
publikacji reklamy oraz opłaceniu przesłanej proformy. 
* Za zlecone publikacje wydawca wystawi fakturę do proformy, na dane zleceniodawcy. 
* Projekty reklam przygotowane przez studio graficzne Wydawcy pozostają Jego własnością. Jakiekolwiek ich 
wykorzystanie możliwe jest wyłącznie za zgodą Wydawcy. 
* Reklamę w postaci gotowej do publikacji zgodnie z zaleceniami technicznymi prosimy dostarczyć na adres: 
kontakt@grupastv.pl. 

 

 

________________________                                                                                               _______________________ 
miejscowość, data                                                                                                                                                               pieczęć i podpis reprezentanta zleceniodawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


