REZERVASYON KOŞULLARI
1. Opsiyonlu Rezervasyon
Teklif, değerlendirme ve planlama sürecindeki, henüz kesinleşmemiş ve müşteri tarafından onaylanmamış
rezervasyonları içerir.
Opsiyonlu Rezervasyonlar kesinleştirilmediği takdirde, asım tarihinden 4 iş günü önce, ilgili haftanın
Pazartesi günü 18.00 itibarıyla otomatik olarak düşer.
Opsiyonlu Rezervasyon yapılmış noktalara, Kesin Rezervasyon talebi gelmesi durumunda; öncelik hakkı
opsiyon sahibinde olmak koşuluyla, yapılan bilgilendirmelere 1 iş günü içerisinde dönüş olmaması
durumunda, öncelik hakkı Kesin Rezervasyona geçer.
Opsiyonu düşen ya da öncelik hakkını kaybeden Opsiyonlu Rezervasyonlar için yer ve adet garantisi
verilmez.
2. Kesin Rezervasyon
Asım planı ve bütçesi müşteri tarafından yazılı veya e-mail olarak onaylanmış, kesin satışa dönüşmüş
rezervasyonları içerir.
3. Kesin Rezervasyon İptali
Kesin Rezervasyon iptali ile ilgili uygulamalar aşağıda belirtilmiştir:
•
•

Asım gününden 5 -1 iş günü öncesi iptal durumunda, kesinleştirilmiş bütçenin %75'i,
Asım gününden önceki son iş günü iptal durumundaysa kesinleştirilmiş bütçenin %100'ü fatura edilir.

Kurumumuz Reklam Özdenetim Kurumu kurallarına uymayı taahhüt etmiştir.
REKLAM GÖRSELLERİNİN ÖZELLİKLERİ
1. Reklam materyalinin asım gününden en geç 3 gün önce saat 17:00'a kadar JPEG dosyası olarak reklam
sektör sorumlusuna gönderilmesi gerekmektedir.
2. Özel bir asım şekli varsa, müşteri bunu sektör sorumlusuna görselleriyle birlikte, belirtilen afiş teslim
tarihlerine kadar yazılı olarak, açıklamalı şekilde göndermelidir.
3. Kampanyalarda cut-out/yaratıcı (ambient) uygulama yapılacaksa bunun teknik onayı rezervasyon
öncesinde mutlaka alınmalıdır.
Baskı Özellikleri
Billboard afişlerinin 115 gr/m2 ağırlığında su bazlı ve blueback özelliğine sahip olması gerekir. Baskı
aşamasında açıkhava reklamcılığı için özel olarak üretilen matbaa boyaları kullanılmalıdır.
Bu özelliklere sahip kağıt ve boyaların kullanılmaması durumunda; afişler yapıştırma işlemi sırasında kolayca
kırışmakta ve yırtılmaktadır. Yapıştırma işlemi sırasında yoğun yapıştırıcı kullanılması gerektiğinden bu durum
afişlerde deformasyona sebep olmakta ve reklam ünitesine de zarar verebilmektedir. Blueback kağıt suda
bekleme esnasında uzama yapmaktadır. Görsel kaybının önlenmesi için ölçülere dikkat edilmelidir.
Billboard afişlerinin 4 parça halinde basılması gerekmektedir. Afiş parçalarının kenar kesimleri düzgün olmalı
ve bindirme paylarına dikkat edilmelidir. Bindirme payları için lütfen şemaya bakınız. Yapıştırma sol üst
köşeden (1.parçadan) başlamaktadır.
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ASIM SÜRECİ VE FOTOĞRAFLAMA
Asımı yapılacak afişlere ait her görselin baskı adedinin %20 fazlası posterin asılacağı bölgeye teslim
edilmelidir. Billboardların asım adedi ve yerlerinde +/- %10 oynama olabilir.
Afiş Teslim Günleri : Cumartesi 12:00'ye kadardır.
Afiş Asım Günleri : İstanbul ve Ankara için Pazar 20:00 - Pazartesi 24:00 arası, diğer illerde Pazartesi 09:0024:00 arasıdır.
Zamanında teslim edilmeyen afişler için BB afiş başına operasyon bedeline ek olarak 25 TL + KDV (geç
teslimiyet sebebiyle ek operasyon gideri) fatura edilir.
Örnek fotoğraflar: Asım gününden 2 iş günü sonra paylaşılmaktır.
Kampanya fotoğrafları: Asımdan sonraki hafta Pazartesi 14:00 itibarıyla paylaşılmaktır.
Kullanılan yüz adedinin %20'si oranında kampanya fotoğrafı paylaşılacaktır.

*BB başına 25 TL /adet + KDV operasyon bedeli alınır.
*Operasyon bedelleri kira bedeli haricinde uygulanmaktadır.
*Tüm ürünlerde, hesaplanan bedelin asım gününden önce %20'si peşin, kalanı ilk asım gününden 30 gün
sonra tahsil edilir.
*Ödemelerin vadesinde yapılmaması halinde T.C. Merkez Bankası'nın ticari işlere uyguladığı kanuni
temerrüt faizi uygulanır.
*Fiyatlara ilan ve reklam vergileri dahil, prodüksiyon ve KDV hariçtir. Güncel ödeme koşulları için satış
departmanımız ile temasa geçilmelidir.
*Ajans Hizmet Payı (AHP) sadece yetkili ajanslara verilmektedir.
*Kentvizyon'un fiyat tarifesi ve çalışma koşullarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
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