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Załącznik nr 1B do umowy 

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY 

Zakup ogłoszeń reklamowych oraz zakup reklam bannerowych w latach 2020 – 2022. 

 

Część 2 zamówienia Zakup reklam bannerowych na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego w 

zagranicznych portalach branżowych 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup reklam bannerowych w latach 2020 -2022 na potrzeby 

Krakowskiego Biura Festiwalowego w zagranicznych portalach branżowych. 

2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie najpóźniej do dnia 30 czerwca 2022 roku. 

3. Zamawiający będzie zamawiał  publikację reklam bannerowych sukcesywnie, w ramach specyfikacji 

ogłoszeń wskazanych w pkt 9 oraz zgodnie ze złożoną ofertą wybranego wykonawcy, 

z odpowiednim wyprzedzeniem przewidzianym dla danego portalu, z zastrzeżeniem reklam, 

których termin publikacji został wskazany wprost w niniejszym opisie. 

4. Liczba zamawianych reklam bannerowych wskazana dla danego typu portalu określona w pkt 9 ma 

charakter orientacyjny i – zgodnie z potrzebami Zamawiającego – może ulec zmianie. Wszelkie 

modyfikacje w tym zakresie będą dokonywane z uwzględnieniem cen jednostkowych wskazanych 

przez wykonawcę w ofercie i w ramach maksymalnego wynagrodzenia wskazanego za realizację 

umowy. Zamawiający zastrzega również, że w ramach realizacji umowy, zamówi publikację reklam 

za łączną kwotę nie niższą niż 50% kwoty wynagrodzenia maksymalnego w niej określonego. 

5. Projekty graficzne reklam bannerowych zostaną opracowane przez Zamawiającego, zgodnie z 

wymaganiami wydawcy portalu i przekazane wybranemu wykonawcy w terminie umożliwiającym 

realizację zamówienia. 

6. Zamieszczenie bannerów obejmować będzie dokonywanie przez wybranego wykonawcę wszelkich 

czynności związanych z publikacją ogłoszeń reklamowych zgodnie z ofertą wybranego wykonawcy. 

7. Nie później niż na dwa tygodnie przed terminem publikacji reklamy bannerowej, Zamawiający może 

poinformować Wykonawcę o rezygnacji z publikacji reklamy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia każdorazowo do dwóch tygodni po publikacji danej 

reklamy bannerowej, potwierdzenia jej publikacji (screen z portalu z zamieszczoną reklamą), a w 

terminie do miesiąca po zakończeniu obowiązywania umowy przekazania zbiorczego raportu w 

formie elektronicznej zawierającego skany wszystkich ogłoszeń, terminy ich publikacji oraz tytuły 

portali, w których się ukazały. 

9. Reklamy bannerowe powinny być zamieszczone w następujących portalach: 

 

1) Portal 1 - www.cineuropa.org lub równoważny 

Zakup reklam na zagranicznym portalu dedykowanym sektorowi audiowizualnemu w Europie 

publikującym w min. czterech językach w tym: angielskim, hiszpańskim, francuskim, włoskim, z 

średnim dziennym dotarciem na poziomie min. 45 000 użytkowników i średnim miesięcznym 

dotarciem na poziomie min. 450 000 użytkowników, posiadającym codzienny i tygodniowy 

newsletter z min. 50 000 subskrybentów skierowanym do branży filmowej. 

http://www.cineuropa.org/
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Tematyka publikacji na portalu powinna obejmować relacje z festiwali i targów branży filmowej, 

na bieżąco aktualizowaną bazę danych filmów produkowanych i koprodukowanych w Europie, a 

także bazę danych reżyserów i scenarzystów oraz bazę danych wydarzeń przemysłu filmowego 

(wraz z relacjami). 

Kampania bannerowa ma obejmować sześć 2-tygodniowych emisji reklamy typu medium 

rectangle (300x250px) podlinkowanej do strony Zamawiającego startującej w pierwszej połowie 

2020, 2021 oraz 2022 roku w tygodniach wskazanych przez Zamawiającego najpóźniej na 4 

tygodnie przed startem kampanii. 

2) Portal 2 - www.efm-berlinale.de lub równoważny 

Zakup reklam na zagranicznym portalu towarzyszącym Europejskim Targom Filmowym w Berlinie. 

Kampania bannerowa ma obejmować dwie 4-tygodniowe emisje reklamy typu skyscraper single 

(320x1200px dla urządzeń desktopowych oraz 1200x320px dla urządzeń mobilnych) 

podlinkowanej do strony Zamawiającego startujące na dwa tygodnie przed rozpoczęciem 

European Film Market +/-5 dni w tygodniach wskazanych przez Zamawiającego najpóźniej na 4 

tygodnie przed startem kampanii. 

3) Portal 3 – www.thelocationguide.com lub równoważny 

Zakup reklam na zagranicznym portalu skierowanym do branży filmowej, w szczególności do 

twórców poszukujących filmowych lokacji, posiadającym bazę danych lokacji filmowych oraz firm 

świadczących usługi produkcyjne, komisji filmowych, studiów filmowych, wypożyczalni sprzętu, 

itp., a także newsletter z min. 20 000 subskrybentów skierowanym do branży filmowej. 

Kampania bannerowa ma obejmować trzy półroczne emisje reklamy typu leader board 

(800x400px) podlinkowanej do strony Zamawiającego startujące w pierwszej połowie 2020, 2021 

oraz 2022 roku w tygodniach wskazanych przez Zamawiającego najpóźniej na 4 tygodnie przed 

startem kampanii oraz zakup dwóch rocznych abonamentów na przestrzeń reklamową (tzw. 

location landing page) zawierającą logo Zamawiającego, slideshow min. 40 zdjęć lokacji filmowych, 

showreel Zamawiającego, opinię klienta Zamawiającego oraz reklamę typu widescreen banner. 

Abonament powinien rozpocząć się w I połowie 2020 i trwać nieprzerwanie przez okres 24 

miesięcy. 

4) Portal 4 - www.LocationManagers.org lub równoważny 

Zakup reklam na zagranicznym portalu zrzeszającym menadżerów odpowiadających za wybór 

lokacji na potrzeby produkcji  filmowych o zasięgu międzynarodowym. 

Kampania bannerowa ma obejmować sześć 30-dniowych emisji reklamy o wymiarach (728x90px) 

w sekcji Home podlinkowanej do strony Zamawiającego startujących w czerwcu i grudniu 2020 

roku (2x30 dni), w czerwcu i grudniu 2021 roku (2x30 dni) oraz w lutym i maju 2022 roku (2x30 dni) 

w dniach wskazanych przez Zamawiającego najpóźniej na 4 tygodnie przed startem kampanii. 

5) Portal 5 – www.cinando.com lub równoważny 

http://www.efm-berlinale.de/
http://www.thelocationguide.com/
http://www.locationmanagers.org/
http://www.cinando.com/
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Zakup reklam na zagranicznym portalu publikującym w min. trzech językach w tym: angielskim, 

hiszpańskim, chińskim, posiadającym bazę danych ponad 80 000 osób związanych z branżą 

filmową, z czego min. 30% stanowią producenci filmowi, w szczególności osób powiązanych z 

europejskimi targami przemysłu filmowego w tym Marché du Film. Portal powinien mieć również 

dedykowaną aplikację na smartphony dostępną w wersji na min. dwa systemy operacyjne – 

Android i iOS. 

Kampania bannerowa ma obejmować trzy 1-tygodniowe emisje reklamy  typu Header o wymiarach 

(728x90px) podlinkowanej do strony Zamawiającego startujące w pierwszej połowie 2020, 2021 

oraz 2022 roku w okresie tzw. „Cannes Marche du Film week” w tygodniach wskazanych przez 

Zamawiającego najpóźniej na 4 tygodnie przed startem kampanii. 


