
NAROČILNICA ZA OGLAŠEVANJE 
Naročamo oglaševanje na strani www.trener-portal.si in sicer po spodaj navedenih  pogojih.
Podjetje:

Ime podjetja:

Naslov:

Poštna števil.: Pošta:

Država: Davčna številka:

Naročamo oglaševanje:
Logotip podjetja direktno pred predstavitvijo treninga:

- 10 treningov:

potrditev

Logotip podjetja direktno na posebnih vsebinah min. 12 mesecev: potrditev

- testiranja, načrti, tabele:

Logotip podjetja direktno pred predstavitvijo ostalih vsebin: potrditev

- ostale vsebine:

Logotip podjetja direktno na formularju "predstavitev kluba": 

- predstavitev kluba:

potrditev

"BANNER" na vrhu (ostaja na vseh straneh): 

"BANNER" veliki - desno na posameznih menijih:

"BANNER" po meri - levo na posameznih menijih: 

- banner na vrhu:

potrditev

potrditev

-meniji:

BANNERJI

-meniji&podmeniji:

potrditev

Oglaševanje na vseh vsebinah po posameznih podmenijih (razen "treningi","klubi") min. 6 mesecev:

Oglaševanje na vseh vsebinah (logotip) na vseh podmenijih (razen "klubi") min. 6 mesecev:

- zgoraj navedene cene ne vsebujejo DDV  
- vse zgoraj navedene cene so za mesečni najem oglaševanja  
- popusti se med seboj ne seštevajo 
- min. znesek izdanega računa je 80 eur brez DDV 
- ob naročilu za več mesecev se izstavijo računi vnaprej (razdeljeni in plačljivi po dva meseca za celotno obdobje) 

Datum: 

Mesec pričetka:

Mesec pričetka:

Mesec pričetka:

Mesec pričetka:

Mesec pričetka:

 trener igralec starši klubi o nas Pričetek:

 trener igralec starši klubi o nas

-meniji:

-meniji&podmeniji:

 trener

 trener

igralec

igralec

starši

starši

klubi

klubi

o nas

o nas

 domov

Pričetek:

Pričetek:

Pričetek:

 domov

 domov

 domov

- račun je potrebno poravnati pred pričetkom oglaševanja 
- meseci oglaševanja so izključno predmet dogovora med obema strankama 
- izpolnjena in poslana naročilnica velja kot dokončen dogovor o oglaševanju 
  in na osnovi nje izdan račun je zakonsko veljaven 
- morebitne spore nastale tekom poslovanja ureja sodišče na Jesenicah

Pričetek:

Pričetek:

MISLN d.o.o.  Ulica heroja Verdnika 9, 4270 Jesenice;    D.Š.:SI79083625;    matična: 6002439000;    TRR: 3300 0000 4617 385 / Hypo Alpe Adria;    SWIFT: HABSI22    
Telefonska številka: +386 41 450037 ;     Email naslov:  trenerportal@trener-portal.si ;      Internetna stran:  www.trener-portal.si

Tel. številka: Email naslov:

initiator:sm@amis.net;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:8c54cc37eafea34b898621a438e2298d
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