Zamówienie

Numer zlecenia: .............................................................................................................................

Osoba prowadząca z ramienia Multikina:

Pełna nazwa klienta (adres, e-mail, www):

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

tel.: ..........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

e-mail: ..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

miasto: .................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Osoba prowadząca z ramienia klienta:

Skrócona nazwa klienta:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Data wystawienia zamówienia: ...........................................................................................

Rodzaj i ilość dostarczonych przez klienta materiałów:
Zdjęcia foto (bitmapowe, np. TIF, rozdzielczość min. 2048x1108=2K) .............................................................................................................................................................................................
Zdjęcia do efektów specjalnych min. 4K ............................................................................................................................................................................................................................................................
Logo firmowe (pliki wektorowe: cdr, ai, eps) ....................................................................................................................................................................................................................................................
Materiał filmowy (rozdzielczość min. HD, na DVD lub Beta) ..................................................................................................................................................................................................................
Rodzaj taryfy + dodatki
Basic ............... + .................................................................................................................................

Szacunkowy koszt produkcji spotu
filmowego (klient/Multikino)
.................................................................................

Essential ....... + .................................................................................................................................
Business ....... + .................................................................................................................................
Premium ..... + .................................................................................................................................
Transfer DCP ....................................................................................................................................

Ostateczny koszt produkcji spotu
filmowego (klient/T1)
.................................................................................

Terminy realizacji:

czas trwania

Ogólne założenia przekazu reklamowego:

Podpisanie zlecenia

............................

..................................

• reklamowany produkt: ...........................................................................................................

Materiały od Klienta (koncepcja)

2 dni

..................................

Wykonanie projektu (T1)

2 dni

..................................

• grupa docelowa: ........................................................................................................................
Wstępny scenariusz (jako załącznik):

Akceptacja projektu

1 dzień

..................................

Sesja/montaż

5 dni

..................................

1 wersja spotu

............................

..................................

Zgłoszenie poprawek (Klient)

2 dni

..................................

Wykonanie poprawek (T1)

2 dni

..................................

Ostateczna akceptacja (Klient)

1 dzień

..................................

Gotowy materiał do transferu

............................

..................................

Zatwierdzone zlecenie. Podpis klienta:

Transfer DCP

2 dni

..................................

..................................................................................................................................................................

data

1. Prezentacja zdjęciowa ..........................................................................................................
2. Spot filmowy ..............................................................................................................................
Prezentowane obrazy z opisami dla każdej sceny ok. 3 sek., max 5 scen:
a. obraz (co na zdjęciu lub jakie ujęcie filmowe)
b. tekst na obrazie (napisy na obrazie, ruch)
c. tekst lektora (treść i moment wejścia)
d. rodzaj muzyki (dynamika, rodzaj, dodatkowe efekty)

Sporządził (Multikino):

Zatwierdzony ostateczny koszt produkcji. Podpis klienta:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Zasdy ogólne:
1. Po zatwierdzeniu ostatecznej wersji gotowego spotu, przed transferem i emisją w Multikino, klient
dokona opłaty za usługę, na podstawie FA VAT na konto tradeone.eu sp. z o.o. Nordea Bank Polska SA
42 1440 1299 0000 0000 1164 7367. Spot nie zostanie wyemitowany w sieci Multikino, jeśli na koncie
bankowym tradeone.eu nie zostanie odnotowana płatność za wykonaną usługę.
2. Po wykonaniu poprawek zgłoszonych przez klienta do wersji próbnej, kolejne poprawki są dodatkowo
płatne zgodnie z cennikiem usług (dotyczy również przypadku „powrotu” do poprzednich ustaleń).
3. Wszelkie zmiany dotyczące czasu trwania spotu skutkują rozpoczęciem nowego cyklu produkcyjnego
oraz powodują dodatkowe koszty związane z przygotowaniem materiału i ponownym montażem
(naliczane wg cennika).
4. Zamówienie jest uproszczoną formą umowy, opisującą wzajemne zobowiązania pomiędzy stronami.
5. Na cały materiał klient ma prawa autorskie na 12 miesięcy wykorzystywania w mediach publicznych.
6. Strony zgodnie oświadczają, że wykonanie umowy nie narusza praw osób trzecich oraz, że
dostarczone przez nich do wykonania umowy materiały nie są obarczone wadami prawnymi.

7. Strona, której złożone w pkt. 4. zapewnienie okazałoby się niezgodne z prawdą, zobowiązuje się do
pokrycia wszelkich szkód wynikających z tego faktu.
8. Strony zobowiązują się współdziałać w wykonaniu niniejszej umowy, w szczególności poprzez
udzielanie sobie niezbędnych informacji.
9. Strony zobowiązują się do zachowania tajemnicy w stosunku do osób trzecich w odniesieniu do
informacji, które uzyskały w trakcie zawarcia lub wykonania niniejszej umowy. Ujawnienie informacji
wymaga pisemnej zgody strony, której ta informacja dotyczy.
tradeone.eu sp. z o.o. ul. Kopernika 27/6, 90-545 Łódź, NIP: 7272759116, KRS: 0000353664, e-mail:
zamowienia@tradeone.eu, kom.: +48 502 660 076, www.tradeone.eu

