
 

Praha, 01.02.2017  

 

 

Věc: Nabídka pro zpravodaje obcí a měst pro rok 2017 
 

 

Vážená paní, vážený pane, 

většina měst a obcí v současnosti vydává různé informační bulletiny, zpravodaje, noviny. Pro tato periodika je 

určena nabídka společnosti ELEKTROWIN a.s., která si klade za cíl zvýšit informovanost obyvatel o správném 

zacházení s vysloužilými elektrospotřebiči.  

Vše, co je nutné vědět o zpětném odběru, je zpracováno do série krátkých článků a inzerátů, které naleznete na 
stránkách společnosti ELEKTROWIN a.s. - http://www.elektrowin.cz/inzerce.html. 

 

Najdete zde: 

 
- články – složka obsahuje články na téma zpětný odběr elektrozařízení; 

  

- fotogalerii – fotografie je možné bezplatně využít,  

 
- inzerci – složka obsahuje graficky zpracovanou inzerci k tématu zpětný odběr elektrozařízení; 

 

- materiály k možnému zveřejnění (bez finanční účasti ELEKTROWINu); 

 

- videa – tato videa je možné bezplatně využít pro účely propagace zpětného odběru, za zveřejnění videa 

neposkytujeme finanční odměnu. 

 

 

 

V případě, že ve zpravodaji uveřejníte článek z aktuální nabídky, pak za publikování tohoto článku obdržíte 

finanční odměnu ve výši 1 000 Kč za článek + DPH.  

 

Za zveřejnění libovolného inzerátu (jsou k dispozici ve formátu .pdf) v periodiku Vaší obce/města uhradíme 

příspěvek ve výši 1 000 Kč + DPH. Je však také možné jej využít pro místní informační tabule či jako informační 

materiál na místo zpětného odběru (v tomto případě bez finanční podpory ELEKTROWINu). 

 

Veškeré články i inzeráty je možné, dle Vašeho uvážení, využít i ve více číslech – maximální příspěvek na jednu 

obec za rok činí 2 000 Kč bez DPH. 

 

 

 

 

 



 

 

Pravidla zveřejnění článků a inzerátu: 

 

 velikost inzerátu min. A5 (může být i v černobílé verzi); 

 využití článků v originálním rozsahu a znění (pokud je budete chtít změnit či použít jako součást jiného 

článku, prosím o předchozí konzultaci na tel. 241 091 835 nebo na emailové adrese: info@elektrowin.cz; 

 v jednom čísle obecního zpravodaje může být otištěn max. jeden článek a jedna inzerce (lze i současně); 

 maximální příspěvek na jednu obec činí celkem 2 000 Kč bez DPH/rok 2017; 

 nabídka je platná do 31. 12. 2017 nebo do vyčerpání finančních prostředků poskytnutých 

společností ELEKTROWIN v celkové výši 400 000 Kč; 

 vyfakturovat články a inzeráty je možné do 15. 1. 2018; 

 faktury dodané po tomto datu již nemohou být uznány. 

 

 

Zveřejněný článek či inzerce budou proplaceny zašlete-li nám: 
 

1. fakturu s 30 denní splatností; 

2. výtisk zpravodaje s článkem nebo inzerátem; 

3. vyplněnou a potvrzenou objednávku (odkaz na formulář objednávky naleznete na 

http://www.elektrowin.cz/inzerce.html). 

 

Uveřejnění alespoň jednoho článku nebo inzerátu v letech 2016-2017 je jedním z kritérií pro čerpání odměny 

z Motivačního programu společnosti ELEKTROWIN formou příspěvku na podporu informovanosti. 

 

S pozdravem 

 

         
           --------------------------------------------------- 

          Ing. Roman Tvrzník 

       předseda představenstva                               

                                                                    ELEKTROWIN a.s. 


