
ZMLUVA O UVEREJNENí INZERCIE mediatelZákazník bol oboználľený a akceptuje podpisom tejto zrrluvy (1) Obchodné podrrienky, ktoré dostal v tlačenej verzii alebo sú \:.dispozícii na
W'MV.rrediateLsk (dalej len OP), (2) Obchodné pOO/T'Jenky pre produkt, ktorý je predn-etom tejto ZrrllNY. zverejnené na wwwrrediarel.sk
a O) Podmienky ple n-etanú inzerdu, které sú zverejnené na 'Mvw.rrediate! sk lákazník berie na vedorrie a súhlasí s cym. že ploSná
inzercia v tJačenom telefÔllnom zoznarre Zlaté stránky, v rubrikách špeclfikcwaných v článku 1 Podrrienok pre n-eranú inzerdu, je merená.
Požiadavky na zrrenu inzerae zasielajte na zrrenyCrrediatelsk, a to do dárus-u redakčnej uzávierky
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Webové Balíček Web Start
stránky

Balíček Web Profia balíčky

Balíček Web Firma

Internet 123

Kombinovaná Kombi 1
inzercia

Kombi 2

Kombi 3

Kombi 4

Start 1

Start 2

Internetové, X Firemný profil
mobilné
produkty Ranking Zlatestranky.sk

Mobilný ranking

Videoprodukty, profi fotky

Virtuálna 3D prehliadka

Krúčové slová, lokality

Internet PPC
marketing

Facebook

Prednostné poradie

Bannery

Travel Guide Kombinovaná inzercia

Online, kniha

Tlačené X Riadková inzercia
produkty

Aámčeková inzercia

Grafická inzercia

Speciálne formy

Ostatné ~"-produkty

Pravidelný mesačný poplatok po dobu platnosti zmluvy
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Žilinský kraj - 962/201301 - ZAS - Štandardný názov
Rubriková časť - Školy, stredné

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
TECHNiCKÁ
(.dea Obuin'693 .. _ 041/4327640
riaditel 041/431 7648
sekretariét . rax 041/431 76 50
zástupca pre tecr. vyulovanie 041/432 32 27
1RTEU .. 041/4317641
zástcpca pre prah vyuCovanie . 041/431 7649
URl wWIV.SOS1ca.sk

FZ - Základný profil (bezplatný) - hardbundle

Odkaz profilu na ZlatéStránky.sk / OJr /1 v/j .

http://www.zlatestranky.sklfirmy/%c4%8cadca/H1087 427 /STREDN%c3%81 +ODBORN%c3%81 +
%c5%aOKOLA+ TECHN ICK%c3%81


