Regulamin świadczenia usług Agencji Reklamowej SFERA BIZNESU
z dnia 03/07/2017r.
1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Agencję Reklamową Sfera Biznesu,
prowadzoną przez beneficjenta zupełnego Marka Bednarka z siedzibą we Wrocławiu przy ul.
Racławickiej 15-19 lokal 1, 53-149 Wrocław), przy użyciu platformy internetowej
funkcjonującej w domenie www.sfera-biznesu.pl oraz usług agencji reklamowej. Agencja
Reklamowa SFERA BIZNESU z beneficjentem zupełnym Markiem Bednarkiem jest wpisana do
Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON pod numerem
020522295. Działalność - dla usprawnienia procesów finansowych - pobiera wszystkie opłaty
w modelu „z góry”, płatne gotówką, przelewem internetowym lub przelewem bankowym.
2. Podpisanie umów handlowych oraz korzystanie z platformy www.sfera-biznesu.pl wymaga
posiadania komputera klasy PC, Mac lub podobnego, podłączonego do Internetu
i wyposażonego w system operacyjny, przeglądarkę internetową, program do odbioru poczty
elektronicznej, program do odczytu plików formatu PDF.
3. Pełne korzystanie z platform działających pod domeną sfera-biznesu.pl wymaga rejestracji.
W procesie rejestracji należy podać: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres email, hasło, adres, NIP, nazwę firmy. Rejestracja jest weryfikowana za pomocą poczty
elektronicznej. Potwierdzenie rejestracji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem oraz na otrzymywanie
informacji handlowych drogą elektroniczną. Użytkownik ma prawdo dostępu do danych
osobowych oraz ich poprawiania, przetwarzanych w systemie informatycznym platformy.
4. W wyniku rejestracji tworzone jest automatycznie konto stanowiące wydzieloną część
platformy przypisaną do użytkownika. Dostęp do konta jest autoryzowany. Użytkownik ma
obowiązek zachować w tajemnicy dane dostępowe, w szczególności hasło do konta. W
przypadku utraty danych dostępowych bądź powzięcia przez inne osoby ich treści,
użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym administratora platformy.
5. Likwidacja konta następuje na żądanie użytkownika lub z ważnych przyczyn, w szczególności
gdy działalność użytkownika narusza normy prawne lub obyczajowe. Likwidacja konta
powoduje usunięcie danych osobowych użytkownika z systemu informatycznego.
6. Usługodawca świadczy usługi w oparciu o umowę zawartą za pośrednictwem platformy.
Umowa zostaje zawarta w drodze przyjęcia oferty. Ofertę lub zapytanie ofertowe
usługobiorca składa wysyłając formularz elektroniczny udostępniony na stronach
internetowych platformy lub podpisać go osobiście w siedzibie.
7. Usługodawca świadczy usługi współpracy z partnerami biznesowymi na podstawie
oddzielnych kontraktów i umów menadżerskich. Dane osobowe są transferowane jedynie w
celach weryfikacyjnych lub zasobowo-technicznych i nigdy nie podlegają zbyciu.
8. Usługobiorca ma obowiązek przestrzegać porządku prawnego oraz postanowień niniejszego
regulaminu, niestosowania urządzeń oraz metod mogących zakłócić działanie platformy,
niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, stosowanie wytycznych obsługi.
9. Wypowiedzenie umowy można złożyć drogą mailową na adres: biuro@sfera-biznesu.pl
lub osobiście. Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony powinno zostać złożone
najpóźniej przedostatniego dnia każdego miesiąca ze skutkiem na koniec tego miesiąca. W
przypadku umów terminowych zastrzeżony jest okres w umowie i umowa wypowiedziana
najpóźniej przedostatniego dnia każdego miesiąca kończy się ostatniego dnia miesiąca bez
zastosowania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia.
10. Reklamację w formie elektronicznej zawierającą oznaczenie usługobiorcy umożliwiające jego
identyfikację, określenie przedmiotu reklamacji i jej uzasadnienie należy przesłać w formie
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elektronicznej na adres: biuro@sfera-biznesu.pl lub złożyć w siedzibie firmy. Reklamacja
rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania drogą jej złożenia.
Regulamin promocji produktów i usług realizowanych
przez platformę internetową www.sfera-biznesu.pl
z dnia 03/07/2017r.
Wprowadzone zostają okresowe, promocyjne ceny poprzez zamówienie drogą elektroniczną na
wybrane produkty i usługi.
1.Pozycjonowanie progresywne na wyznaczony obszar
(limit 100 000 szt. wyszukań, 4 frazy regionalne
np. Okna Oława, Transport mebli Wrocław Krzyki) 50zł brutto
2.Ulotki z projektem 1 000sztuk A5 dwustronne kolor 270zł brutto
3.Ulotki z projektem 5 000sztuk A5 dwustronne kolor 999zł brutto
4.Ulotki z projektem 10 000sztuk A5 dwustronne kolor 1220zł brutto
5.Ulotki z projektem 1 000sztuk A5 czarno-białe 285zł brutto
6.Ulotki z projektem 5 000sztuk A5 czarno-białe 705zł brutto
7.Ulotki z projektem 10 000sztuk A5 czarno-białe 999zł brutto
8.Skuteczna kampania marketingowa ARP dla sektora dystrybucyjnego 147.60zł brutto
9.Skuteczna kampania marketingowa ARP dla sektora usługowego 247.50zł brutto
10.Skuteczna kampania marketingowa ARP dla sektora produkcyjnego 299zł brutto
11.Stworzenie silnikowej strony internetowej
z indywidualną opieką i administracją 12miesięczną 899zł brutto
12.Wykonanie sklepu internetowego z indywidualną opieką
i administracją 12miesięczną 922.50zł brutto
13.Przebudowa istniejącego serwisu internetowego do strony silnikowej
z indywidualną opieką i administracją 12miesięczną 799zł brutto
14.Prowadzenie kampanii społecznościowych na Facebooku i Twitterze 120zł brutto
15.Projekt graficzny dowolnego materiału reklamowego
przy zamówieniu powyżej 300zł to 30zł brutto.
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