Regulamin usługi ‘MultiBox’
Pakiety typu: Smart, Golden, Platinum
1.

Regulamin określa zasady świadczenia usługi „MultiBox” przez CS Group Polska Sp. z o.o. (zwaną
dalej: „CS Group”) z siedzibą w Warszawie, spółkę prawa handlowego wpisaną do rejestru
przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000268645, o kapitale zakładowym w wysokości
5.000.000 PLN, posługującą się numerami: NIP 7010046065 oraz REGON 140756502.

2.

W ramach usługi MultiBox – w zależności od wybranego pakietu, realizowane są następujące usługi:

a)

Publikacja pakietów do Wizytówki w pkt.pl (dostępne w zakresie pakietu typu: MBG1, MBG2, MBP1,
MBP2):
i.

Pakiet dodatkowych maks. do 30 lokalnych słów kluczowych;

ii.

Geolokalizacja targetowana o zasięgu wskazanych województw na wszystkie słowa kluczowe
z Wizytówki;

iii.

Comiesięczna pozytywna recenzja firmy lub produktu / usługi Klienta;

iv.

Rotacyjny Sponsor wojewódzki wyświetlany na maks. do 20 słów kluczowych w każdej
lokalizacji z województwa macierzystego (w którym siedzibę ma firma Klienta);

b) Publikacja w maks. 2 dodatkowych branżach Wizytówki Biznes z geolokalizacją o zasięgu wskazanych
województw na wszystkie słowa kluczowe z Wizytówki w serwisie pkt.pl (dostępne w zakresie pakietu
typu: MBP1, MBP2)
c)

Publikacja Wizytówki Awans w serwisie biznesfinder.pl (dostępne w zakresie pakietu typu: MBS1,
MBG1, MBG2, MBP1, MBP2);
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d) Przygotowanie pokazu zdjęć na podstawie ogólnodostępnych materiałów dotyczących Klienta (zdjęcia
wraz z opisami) oraz jego domyśla publikacja w kanale YouTube pkt.plVideo oraz w Wizytówce w
serwisie pkt.pl. Strony mogą uzgodnić przygotowanie pokazu zdjęć w oparciu o materiały dostarczone
przez Klienta – w takim przypadku Klient jest zobowiązany do dostarczenia ww. materiałów w terminie
7 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy (dostępne w zakresie pakietu typu: MBS1, MBG1,
MBG2, MBP1, MBP2).
e) Opracowanie treści oraz publikacja w serwisie pkt.pl artykułu sponsorowanego promującego
działalność firmy Klienta, oznaczonego jako „Materiał Partnera”, dostępnego przez czas nieokreślony
w serwisie pkt.pl (dostępne w zakresie pakietu typu: MBS1, MBG2, MBP1, MBP2);
f)

Opracowanie treści oraz publikacja w serwisie biznesfinder.pl artykułu sponsorowanego promującego
działalność firmy Klienta, oznaczonego jako „Materiał Partnera”, dostępnego przez czas nieokreślony
w serwisie biznesfinder.pl (dostępne w zakresie pakietu typu: MBP1, MBP2);

g)

Opracowanie treści oraz publikacja w serwisie pkt.pl artykułu eksperckiego promującego działalność
firmy Klienta z logo firmy, oznaczonego jako „Materiał Partnera”, dostępnego przez czas nieokreślony
w serwisie pkt.pl (dostępne w zakresie pakietu typu: MBP2);

h) Przygotowanie szablonowej kreacji e-mailingowej oraz zrealizowanie jednorazowej wysyłki
szablonowego pakietu mailingowego do grupy maksymalnie 5000 odbiorców wybranych przez CS
Group na podstawie kryterium geograficznego, gdzie lokalizacja siedziby Klienta stanowi podstawę
doboru odbiorców (dostępne w zakresie pakietu typu: MBS1, MBG1, MBG2, MBP1, MBP2);

i)

Przygotowanie kreacji Double Billboard (750x200px) oraz zrealizowanie kampanii display w modelu
CPM na maks. do 10000 odsłon w sieci CS Group (serwisy pkt.pl, biznesfinder.pl, wertykale
tematyczne) – obie w zasięgu wskazanych województw lub ogólnopolskim; domyślnie przyjmuje się
opcję zasięgu ogólnopolskiego (dostępne w zakresie pakietu typu: MBG2, MBP1, MBP2);

j)

Przygotowanie kreacji Billboard na Smartfony (320x80px) oraz zrealizowanie kampanii display w
modelu CPM na maks. do 1000 odsłon w wersji mobilnej serwisu pkt.pl wyświetlanej na urządzeniach
mobilnych w rozdzielczości od 320 do 767px w zasięgu wskazanych województw lub ogólnopolskim;
domyślnie przyjmuje się opcję zasięgu ogólnopolskiego (dostępne w zakresie pakietu typu: MBP2);

k)

Publikacja treści oraz galerii zdjęć z Wizytówki pkt.pl na stronach FanPage dedykowanej firmie Klienta
w serwisie społecznościowym Facebook (dostępne w zakresie pakietu typu: MBG1, MBG2, MBP1,
MBP2), przy czym;
Domyślnie CS Group zakłada FanPage dla firmy Klienta i przekazuje Klientowi dostęp
administracyjny na wskazany przez niego adres e-mail, którym Klient loguje się do
prywatnego konta w serwisie Facebook, przenosząc tym samym prawa administratora;

ii.

W przypadku otrzymania przez CS Group od Klienta praw administratora do FanPage Klienta,
CS Group dokona instalacji aplikacji umożliwiającej publikację wskazanych elementów
Wizytówki Biznes bezpośrednio na stronie FanPage Klienta;

l)

Założenie profilu dedykowanego firmie Klienta wraz z jedną publikacją we wskazanym serwisie
społecznościowym zgodnie ze specyfikacją danego pakietu (dostępne w zakresie pakietu typu: MBP1,
MBP2) razem z przekazaniem Klientowi dostępu administracyjnego.

3.

W ramach realizacji poszczególnych składowych usługi MultiBox, o których mowa w puncie 2, możliwe
są do wyboru przez Klienta inne zamienne elementy zamiast danej składowej pakietu zgodnie ze
wskazaniami w specyfikacji pakietów. W przypadku zaznaczenia w specyfikacji wyboru danego
zamiennika – realizowane będą zamiennie wybrane elementy.

4.

Do treści przygotowanego przez CS Group artykułu eksperckiego lub sponsorowanego, o którym
mowa w punkcie 2e-f-g. powyżej Klient ma prawo zgłoszenia nie więcej niż dwóch poprawek. W
przypadku braku zgłoszonych uwag w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia przesłania przez CS
Group projektu artykułu do akceptacji, CS Group uzna, że Klient wyraził akceptację domyślną i dokona
publikacji artykułu we wskazanym serwisie - pkt.pl lub biznesfinder.pl.
Wysyłka szablonowego pakietu mailingowego, o którym mowa w punkcie 2h. powyżej zrealizowana
zostanie w terminie nie dłuższym niż 60 dni kalendarzowych od daty podpisania zamówienia MultiBox.
Kreacja reklamy e-mailingowej kierować będzie odbiorcę mailingu do Wizytówki w serwisie pkt.pl.
Klient otrzyma drogą elektroniczną raport potwierdzający realizację wysyłki reklamy e-mailingowej w
terminie dwóch tygodniu od daty jej realizacji.
Liczba odsłon kampanii display, o których mowa w punkcie 2i-j, jest określona jako maksymalna liczba,
której osiągnięcie jest determinowane dostępnym potencjałem odsłon w danym zasięgu w okresie
wynikającym z umowy.
W przypadku, gdy Strony uzgodniły, ze Klient dostarczy CS Group materiały, o których mowa w
punkcie 2d, zaś Klient przedmiotowych materiałów nie dostarczy CS Group w terminie 7 dni
kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, CS Group będzie uprawniona do obciążenia Klienta karą
umowną w wysokości 50% wartości wynagrodzenia określonego w Umowie lub wypowiedzenia
Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Kara umowna płatna będzie na podstawie noty obciążeniowej
wystawionej przez CS Group.

5.

6.

7.
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i.

8.

9.

Usługa MultiBox jest aktywowana w terminie do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy i świadczona przez
okres nie dłuższy niż 24 miesiące - w zależności od oferty wskazanej w umowie, licząc od dnia
publikacji.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia
Regulaminu
„Świadczenia
Usług
Reklamowych”
dostępnego
pod
adresem:
http://www.csgroup.pl/regulaminy/

Regulamin obowiązuje od dnia 3.04.2017

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Usługi MultiBox i akceptuję jego postanowienia.
………………………………………………………………………………………………………………………………
(pieczęć Zamawiającego oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego)

..................................................................
(data)

……………………………………………………………………..
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Imię i nazwisko Konsultanta, czytelny podpis

