Ishøj, 22. april 2022

Samarbejdsaftale
Ishøj Seniorråd og JS Danmark (JS) har indgået en aftale om produktion og publicering af en Interaktiv Brochure.
Den Interaktive Brochure
●
●
●
●
●

1.500 brochurer af høj kvalitet trykt på 170 g papir, minimum 4 sider. Sprog: Dansk.
Onlinebrochure med navigation i virksomhedens farver, motion designs, fotogalleri, cinemagraph, 360°-panorama og webikoner.
Onlinedistribution med WebView, MailView, SocialView og WallView.
Alle fotos, cinemagraphs, 360°-panoramaer og eventuelle snap videos optages på en og samme location den samme dag.
JS koordinerer en succesfuld onlineimplementering af ovenstående.

Jeres JS-projektleder
●

JS stiller en projektleder til rådighed, der er ansvarlig for projektet, og som har et professionelt kommunikationsteam bestående af en tekstforfatter, en designer og en
professionel fotograf. Teamet sørger for alt arbejdet i designfasen. ”Interview- og designmødet” samt brochurepræsentationerne afholdes som telefonkonferencer.

Software til onlinebrochuren og Microsoft cloud-hosting
●
●
●

Softwaren til onlinebrochuren opdateres dagligt af JS og er derfor altid kompatibel med alle større browsere på smartphones, tablets og computere.
Onlinebrochuren hostes med Microsofts cloud-hosting. Hostingen inkluderer fri datatrafik og et ubegrænset antal visninger.
De første 6 måneder er softwaren og hostingen gratis. Herefter er softwaren og hostingen valgfri og koster 2.820 kr. ekskl. moms om året, hvilket faktureres årligt.

Finansiering gennem co-branding
●
●
●

JS kontakter jeres potentielle annoncører og tilbyder dem annonceplads i brochuren.
Når JS vurderer, at der er tegnet et tilstrækkeligt antal annoncer, kan hverken projektet eller annoncerne annulleres.
Såfremt JS vurderer, at der ikke er tegnet nok annoncer til at finansiere projektet, kan I trække jer fra projektet uden beregning eller naturligvis vælge at finansiere den
resterende del selv.

En snap video uden beregning ved 20 sider
●

Når jeres brochure bliver 20 sider eller derover, tilbyder JS jer en snap video af en varighed på op til 60 sekunder uden beregning. Alternativt kan I vælge en af følgende:
et fotogalleri, en cinemagraph eller en 360°-panorama.

Brugerrettigheder
●
●

I får brugerrettigheder til tekst, design og alle fotos, cinemagraphs, 360°-panoramaer og snap videos fra projektet.
JS må frit benytte den Interaktive Brochure som reference.

Levering
●

Når brochuren er færdig, leverer JS de trykte brochurer til en aftalt adresse i Danmark.

JS Danmark A/S
Søren Frichs Vej 42K
8230 Åbyhøj

T/ +45 87 32 50 00
E/ hello@jsdanmark.dk
W/ www.jsdanmark.dk
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Brochureformat
Business A4 standard
Business A4 oversize
Panorama
Invitation til potentielle annoncører
1. JS Danmark (JS) udfærdiger invitationen til potentielle annoncører og præsenterer den for jer. Vi tilretter den i fællesskab, og I godkender den senest den:
2. JS sender invitationen (på jeres brevpapir som vedhæftet PDF) via e-mail til de potentielle annoncører.
Med min underskrift accepterer jeg samarbejdsaftalen
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