Cennik Reklam i Ogłoszeń
ważny od 30.01.2018
CENNIK SLAJDÓW REKLAMOWYCH ( Informator - format 1730x830px, 72 ppi )
RABAT

CENA

1. Ogłoszenie ( do 250 znaków )

-50%

7 dni emisji

50 zł

25 zł

14 dni emisji

90 zł

45 zł

21 dni emisji

130 zł
160 zł

65 zł
80 zł

7 dni emisji

200 zł

100 zł

14 dni emisji

340 zł

170 zł

21 dni emisji

450 zł
500 zł

225 zł
250 zł

20 zł

10 zł

28 dni emisji

2. Slajd reklamowy ( indywidualne ustalenia )

28 dni emisji

3. Zdjęcia
do ceny slajdu, ogłoszenia plus

materiał nadesłany przez klienta

CENNIK REKLAM WWW ( baner reklamowy )
CENA

MODUŁ

ROZMIAR [px]

1

270 x 350

podstrona wiadomości

98 zł

49 zł

2

1140 x 150

podstrona kamer

98 zł

49 zł

(patrz zał.)

(7 dni emisji)

RABAT

-50%

CENNIK REKLAM FILMOWYCH
1. Spoty reklamowe
produkcja 30 - 60 sekund *

RABAT

CENA
produkcja, ustalenia indywidualne

od 650 zł
300 zł
400 zł

emisja jednodniowa do 30 sekund
emisja jednodniowa do 60 sekund

-50%

150 zł
200 zł

2. Relacja reporterska
produkcja filmu *

produkcja, ustalenia indywidualne

emisja jednodniowa

od 650 zł
700 zł 350 zł

2. Film reklamowy ( możliwość negocjacji cen przy zleceniu dłuższych emisji )
produkcja filmu *

produkcja, ustalenia indywidualne

od 1500 zł

emisja jednodniowa - mat. GAWEX do 60 sekund

200 zł

100 zł

emisja jednodniowa - mat. zewnętrzny do 60 sekund

400 zł

200 zł

3. Przegranie materiału
materiał archiwalny
Rabat dotyczy wybranych kategorii, oferta ważna do 31.03.2019
** Uzyskanie praw autorskich do produkcji filmowych: +50% do ceny

INFORMACJE DODATKOWE
- wybór miejsca w bloku: +50% do ceny
- emisja jednodniowa obejmuje wydanie główne + 3 powtórki
- emisja nastąpi po dokonaniu płatności
- telewizja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń
- wszystkie ceny zawierają podatek VAT

1 minuta

200 zł

