Regulamin usługi marketingu w mediach społecznościowych

„PAKIET PRO-BIZNES”
Usługa jest realizowana przez firmę CleverAgency Przemysław Korszeń z siedzibą w
Poznaniu (61-619), przy ul. Karpia 21a/25, REGON: 320969727, NIP: 8561672646,
reprezentowaną przez Przemysława Korszeń – właściciela firmy
Zwaną dalej Wykonawcą

§ 1 PRZEDMIOT USŁUGI
1. Usługa jest dedykowana dla firm i nie jest przeznczona dla klientów indywidualnych.
2. Przedmiotem usługi jest realizacja marketingu w mediach społecznościowych przez
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, na portalu społecznościowym www.facebook.com,
zwanego dalej Fanpage. W zakresie niniejszej usługi Wykonawca jest zobowiązany w
szczególności do tworzenia i zamieszczania na Fanpage’u kreatywnych wpisów z
dopasowanymi zdjęciami oraz do wywiązywania się z działań w ramach wybranego
pakietu przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się także do wykonania przedmiotu usługi.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczania na Fanpage’u 20 kreatywnych wpisów
miesięcznie (pakiet PRO-BIZNES – wg załącznika nr 1).
5. Świadczenie z usługi będzie wykonywane od 1 lub 15 dnia miesiąca. O dokładnej dacie
startu usługi Zamawiający zostanie poinformowany przez Wykonawcę droga mailową w
ciągu 3 dni roboczych od momentu zamówienia usługi.

§2 OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje niezbędne do wykonania dzieła.
2. Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnego wykonania przedmiotu usługi zgodnie z
poczynionymi ustaleniami oraz obowiązującą sztuką zawodową.
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3. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje przekazane przez
Zamawiającego dotyczące w szczególności kontrahentów Zamawiającego, kontraktów
handlowych i innych związanych z działalnością Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania na Fanpage’u 20 kreatywnych wpisów
miesięcznie (pakiet PRO-BIZNES wg załącznika nr 1). W celu uzgodnienia treści
zamieszczanych wpisów Wykonawca zobowiązuje się do przesłania planów wpisów na
przyszły miesiąc na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego. Wykonawca
zobowiązuje się do jednorazowego uwzględnienia uwag Zamawiającego do każdego z
wpisów.
§3 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia Wykonawcy konsultacji merytorycznej
niezbędnej do prawidłowego wykonywania usługi.
§4 PRAWA AUTORSKIE
1. Z chwilą potwierdzenia odbioru usługi w sposób o którym mowa w § 2 ust. 4 i po
zapłacie całego wynagrodzenia Wykonawca przenosi na zamawiającego pełnię
przysługujących mu autorskich praw majątkowych do zamieszczonych tekstów na
fanpage-u.
§5 WYNAGRODZENIE
1. Zamawiający za wykonanie dzieła o którym mowa § 1 ust. 1 zobowiązuje się zapłacić
Wykonawcy wynagrodzenie miesięczne z góry za 3 miesiące w kwocie 2 397 złotych
(słownie: tysiąc czterdzieści osiem złotych) netto plus podatek VAT obowiązujący w dniu
wystawiania faktury vat.
§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Usługa będzie realizowana przez okres 3 miesięcy.
2. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny właściwy dla siedziby
Pozwanego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej usługi wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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Załącznik nr 1
Oferta firmy CleverAgency Przemysław Korszeń

na prowadzenie profilu na portalu

facebook.com.
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