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Zamówienie 
Zleceniodawca 
……………………………………………………………………………. 
(pełna nazwa firmy) 

 
……………………………………………………………………………. 
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr) 

 
……………………………………………………………………………. 
 (NIP) 

 
……………………………………………………………………………. 
(telefon) 

 
……………………………………………………………………………. 
(E-mail) 

 

Zleceniobiorca 
LPT Group Sp. z o.o. 
90-520 Łódź, ul. Gdańska 126/128 
NIP: 728-274-00-06 
tel. 792 123 434 
e-mail: redakcja@ptoitr.pl 

Pakiet full** Czas publikacji 
 

1  m-sc 3 m-sc 6<m-sc 

Cena 499 zł 799 zł 999 zł 

 Wybrana opcja 
prosimy zaznaczyć za pomocą X 

 
……………….. 

 
……………….. 

 
………………. 

Pakiet Basic** Cena (za miesiąc) 99 zł/m-sc 

Wybrana opcja 
prosimy zaznaczyć za pomocą X i wskazać 
liczbę emisji 

 
……………………………….. 
 

Przygotowanie 
dedykowanej 
grafiki do 
wydarzenia 

Cena 
 

199 zł 

 

Wybrana opcja 
prosimy zaznaczyć za pomocą X 

 

……………………………….. 

 

Baner na stronie 
głównej*** 

Cena (za tydzień emisji) 399 zł/m-sc 

Wybrana opcja 
prosimy zaznaczyć za pomocą X i wskazać 
liczbę emisji 

 
 
……………………………….. 

Przygotowanie 
dedykowanego 
baneru na stronę 
główną 

Cena 
 

199 zł 
 
 

Wybrana opcja 
prosimy zaznaczyć za pomocą X i wskazać 
liczbę emisji 

 
……………………………….. 
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* Zachęcamy do podjęcia współpracy na zasadach umowy barterowej. Celem omówienia szczegółów prosimy o 
kontakt: redakcja@ptoitr.pl 
** Publikacja informacji jest możliwa pod warunkiem dostarczenia grafiki w rozmiarach 300x335 px oraz 
600x400 px w formacie jpg, gif, png  lub wykupienia dedykowanej grafiki do wydarzenia.  
*** Publikacja baneru jest możliwa pod warunkiem dostarczenia grafiki w rozmiarze 940x392 px lub 
wykupienia dedykowanej grafiki do wydarzenia.  
Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23% 

Artykuł 
sponsorowany** 

Cena za publikację 499 zł 

 Wybrana opcja 
prosimy zaznaczyć za pomocą X i wskazać 
liczbę emisji 

Uwaga! Redakcja portalu 
zastrzega sobie prawo do 
zredagowania tekstu. 
 

 
………………………………….. 
 

Przygotowanie 
dedykowanej 
grafiki do 
artykułu 
sponsorowanego 
 

Cena 
 

199 zł 
 

Wybrana opcja 
prosimy zaznaczyć za pomocą X 

 

………………………………….. 
 

Link do strony 
zamawiającego 
pod artykułem 
sponsorowanym 
 
 
 
 

Cena 
 

99 zł 
 

Wybrana opcja 
prosimy zaznaczyć za pomocą X i wskazać 
liczbę emisji 

Uwaga! Redakcja portalu 
zastrzega sobie prawo do 
zredagowania tekstu. 
 
 

…………………………………….. 

Pieczątka firmowa 
 
 

Czytelny podpis osoby zamawiającej 

 

 

 

 

 

mailto:redakcja@ptoitr.pl

