
 I.  Ceník sazeb pronájmu prostor CENA za hod.
VELKÝ SÁL 3 300 Kč
BALKON (pronajímaný společně s VELKÝM SÁLEM) 400 Kč
BALKON (samostatně) 650 Kč
MALÝ SÁL 1 250 Kč
DOLNÍ FOYER 1 250 Kč
HORNÍ FOYER 1 150 Kč
KLUBOVNA č. 3 1 000 Kč
KLUBOVNA č. 2 500 Kč
KINO VATRA 2 000 Kč

 II.  Ceník služeb CENA za hod.
Pořadatelé 140 Kč
Krátkodobý pronájem - hlavní inspekční služba (HIS) 210 Kč
Bezpečnostní služba 195 Kč
Požární služba 185 Kč
Zvukový technik - základní sazba (do 4 hod) 1 340 Kč
Zvukový technik - každá další hodina (nad 4 hod) 220 Kč
Provozní technik, osvětlovač, jevištní technik 210 Kč
Provozní technik - promítač (pro kino Vatra) 210 Kč
Scénický osvětlovač 230 Kč
Prodej vstupenek 175 Kč
Stěhovák - nosič 140 Kč
Úklid při akci 175 Kč
Služba šatnářky 140 Kč
Poutač na zakázku (za kus) - velikost 2x1,1 metrů, (podklady v PDF, JPG) 1 000 Kč
Ladění - klavíru, křídla  (za kus) 2 000 Kč
Provize za prodej vstupenek (+ transakční poplatky za on-line platby) 5 % (2 Kč + 2 %)
Balíček marketingu a propagace (uveřejnění plakátů a pozvánek) *** 
(3 ks plakátu A3 v ceně pronájmu)

1000/ 4000 Kč

CENÍK sazeb pro kalkulace akcí v budově Domu kultury a kině VATRA

platný od 1.2.2023



 III.  Ceník zapůjčení technického vybavení CENA za akci/den

Použití scénického osvětlení (bez obsluhy) 1 000 Kč
Zapůjčení zvukové aparatury (bez obsluhy) - na akci v DK - velká 3 000 Kč
Zapůjčení zvukové aparatury (bez obsluhy) - na akci v DK - malá 1 500 Kč
Zapůjčení zvukové aparatury (s obsluhou) -  m i m o   DK  - velká 6 000 Kč
Zapůjčení zvukové aparatury (s obsluhou) -  m i m o   DK  - malá 3 000 Kč
Zapůjčení dataprojektoru - malý 300 Kč
Zapůjčení dataprojektoru - střední 600 Kč
Zapůjčení dataprojektoru - velký | pronájem kinotechniky v kinosále 2 000 Kč
Šatna za akci 700 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

*** Specifikace "Balíček marketingu a propagace" 1 000 Kč

*** Specifikace "Balíček marketingu a propagace - ROZŠÍŘENÝ" 4 000 Kč

 - uveřejnění aktuality na HLAVNÍ STRÁNCE webu (minimálně týden), dle časových možností DK

 - opakování příspěvku na FB DK, max 3x (od dodání podkladů do termínu konání akce)

 - opakování příspěvku na Insta DK, max 3x (od dodání podkladů do termínu konání akce)
4) INSTAGRAM @dkvsetin - uveřejnění na Instagramu DK formou PŘÍSPĚVKU

3) FACEBOOK @dkvsetin - uveřejnění na Facebooku DK formou PŘÍSPĚVKU

1) VÝLEP - uveřejnění dodaných plakátů - max 10 ks, velikosti max A2, dle aktuálních možností
2) WEBOVÉ STRÁNKY - www.dkvsetin.cz - uveřejnění dodaných podkladů formou AKTUALITY
3) FACEBOOK @dkvsetin - uveřejnění dodaných podkladů na Facebooku DK formou PŘÍSPĚVKU

2) WEBOVÉ STRÁNKY - www.dkvsetin.cz - uveřejnění formou AKTUALITY
1) VÝLEP - uveřejnění dodaných plakátů - max 10 ks, velikosti max A2, dle aktuálních možností

 - sdílení již vytvořené události na FB formou SPOLUPOŘADATELE (@dkvsetin.cz) nebo 
    vytvoření události FB profilem @dkvsetin

 - přidání akce do sekce PROGRAM (v případě prodeje i bez prodeje přes DK)
   POZNÁMKA: na začátku názvu bude označení (P) - jako pronájmová akce

4) INSTAGRAM @dkvsetin - uveřejnění dodaných podkladů na Instagramu DK formou PŘÍSPĚVKU

5) TISKOVÁ ZPRÁVA (vytvoření) VČETNĚ ROZPOSLÁNÍ DO REGIONÁLNÍCH MÉDIÍ
6) NEWSLETTER - oslovení zákazníků www.dkvsetin.cz formou adresného emailu s textem AKTUALITY



POZNÁMKY K BALÍČKU MARKETINGU A PROPAGACE

aktivity jsou uskutečňovány na základě dodaných podkladů, a to do 7 dní od dodání podkladů, dle 

dohody a aktuálních časových a technických možností

VÝLEP - DK si vymezuje právo umístit na plakát přelepku s označením "Tuto akci nepořádá Dům 

kultury Vsetín"

VÝLEP - umístění na vnitřní i venkovní plochy bez přesného rozpisu


