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Morskiej Gdynia 2017 w dniu

Pytania dot. srwZ, kt6re wplynq{y od wykonawcy wraz z
odpowiedziami.

Pvtanie

1

p
wykupuje
st

Bardzo pflszq o wyjasnienie
Pylanie dotyczy: Kto
w Internecie? Czy leZy to po

Odpowied2 na pytanie

z3,2.3gzalqczonego do pzetargu srwZ.
i czas antenowy w TV i ewentualnre

o?

1

Dot' pkt 3'2.36. Zakres przedmiotu zam6wienia nie obejmuje zakupu
czasu antenowego u nadawc6w
telewizyjnych' Zgodnie z.zapisem w slwZ, po stronie Wyr<dn"wcviest jedynie
produkcja 10 sek. spotu
video, przeznaczonego do emisjiw telewizji oraz w internecie.
Dot' pkt'3.2'37. W zakresie przedmiotu zam6wienia jest publikacja reklamy
w dw6ch tygodnikach
opinii publicznej, zgodnie z projektem otrzymanym o'o zamawial{""go, co
oznacza,2e zakup
powierzch

n

i reklamowej jest po stron ie Wykonawcy.

Dot' pkt 3.2.38' Zakres pzedmiotu zam6wienia obejmuje przygotowanie i publikacjq
reklam w serwisie
Facebook, pzez co Zamawiajqcy rozumie wykonanie r"rrbmviire.enie jej punriritji
i zapiatq za

wySwietlanie.

Pvtanie 2
Proszq o wiqcej tnformacji odnoSnie aplikacji: w jakim
ma by6.zakres obstugi, w jakiej technotogii aplikicja
-apli
rm, aplikacja iybrydowa). Gdzie mo2na zobaczyd
, Appstore, Microsoft?

s

s

Odpowied2 na pytanie 2

Pvtanie 3
Dot. pkt 3'2.38 - Proszq napisa6 wigcejo planowanej kampanii: co bqdzie promowac,
w jakiejformie
(promowane posty tekstowe, zdjqciowe, galerie zc1q6, inn61t pod pojqciem
t".igg, ti ifni na mysti
iloSd wy5wietleri czy iloSC klikniq6?
"
OdpowiedZ na pytanie 3

0 000

Pvtanie 4

-

Dot. pkt 3.2'39 Podobnie jak w przypadku Facebooka proszq o informacjq o rodzaju kampanii,
produkt /.komunikat jaki ma by6 w niej przedstawiony,
laki ma by6 jej cel (iniormacyjny tyrr<d)Z Zasiqg:
chodzi o kliknigcia czy odslony?
Odpowied2 na pytanie 4
Publikaeja reklam w Google Adwords ma na celu promocjq Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2017,
promoejq Gdyni, w tym dotarcie z informacjq o wydarzeniu do okre6bnbj grupy docelowej oraz
zaproszenie do rejestracji na forum. Wskazana liczba 5 000 oznacza, zfoOnid z informacja podanq
w SIWZ, iloSC wy$wietlerl.
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