PROGRAM PLANSZOWY TVK SM
Cennik ogłoszeń i reklam
Cennik obowiązuje od 1 października 2015r.

OGŁOSZENIA I REKLAMY DROBNE
ź
ź
ź
ź

Liczba linii
na ekranie

płatność z góry przed rozpoczęciem emisji,
zwykły tekst - dostępne są 4 kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski,
1 linijka to ok. 57 znaków łącznie ze znakami białymi (np. spacja),
kolejny tydzień emisji to wielokrotność ceny
odpowiedniej dla danej ilości linii.

OGŁOSZENIA I REKLAMY DROBNE + ZDJĘCIE
ź
ź
ź
ź
ź

płatność z góry przed rozpoczęciem emisji,
zwykły tekst - dostępne są 4 kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski,
1 linijka to ok. 30 znaków łącznie ze znakami białymi (np. spacja),
graﬁka o wymiarach 582 x 300 pikseli w formacie *.jpg lub *.bmp,
kolejny tydzień emisji to wielokrotność ceny
odpowiedniej dla danej ilości linii.

płatność z góry przed rozpoczęciem emisji.

OGŁOSZENIA I REKLAMY PEŁNOEKRANOWE
ź
ź
ź
ź

ź
ź

płatność z góry za minimum miesiąc,
w przypadku niewywiązania się z płatności Zleceniodawca traci prawo
do bezpłatnych emisji stron reklamowych.

INNE USŁUGI

22,00 zł

3

33,00 zł

4

44,00 zł

5

54,99 zł

6

66,00 zł

Cena brutto za 1 tydzień - 4 linijki + zdjęcie
(w tym 23% VAT)

Liczba tygodni

Gratis

12 tygodni

2 ostatnie tygodnie

24 tygodnie

4 ostatnie tygodnie

48 tygodnie

8 ostatnich tygodni

Czas emisji

Cena brutto
(w tym 23% VAT)

płatność z góry przed rozpoczęciem emisji,
graﬁka o wymiarach 854 x 440 pikseli w formacie *.jpg lub *.bmp - tekst na graﬁce
co najmniej wielkości 16 pikseli (12 pt),
graﬁkę można przesłać na adres telegazeta@smgr.pl lub przynieść na własnym
nośniku,
jest możliwe podzielenie czasu emisji (45 sekund) między kilkoma graﬁkami.

Płatne z góry w cyklu miesięcznym
przed rozpoczęciem każdego kolejnego miesiąca

2

26,00 zł

Dla zleceniodawców reklamujących się przez dłuższy okres czasu
w cyklu ciągłym
ź

Cena brutto za 1 tydzień
(w tym 23% VAT)

1 tydzień

120,00 zł

2 tygodnie

220,00 zł

3 tygodnie

300,00 zł

1 miesiąc

360,00 zł

3 miesiące

920,00 zł

6 miesięcy

1 700,00 zł

12 miesięcy

2 600,00 zł

Liczba miesięcy

Cena

Gratis

3 miesiące

2 miesiące po 360,00 zł
3 miesiąc za 300,00 zł

-

6 miesięcy

5 miesięcy po 360,00 zł

6
miesiąc

12 miesięcy

9 miesięcy po 360,00 zł

10, 11 i 12
miesiąc

Nazwa usługi

Cena (w tym 23% VAT)

Przygotowanie graﬁki emisji
planszy pełnoekranowej

70,00 zł

Ogłoszenie pełnoekranowe
z życzeniami świątecznymi

100,00 zł / tydzień

STANOWISKO TELEGAZETY

INFORMACJE OGÓLNE
Ze względu na codzienną aktualizację w programie planszowym
ogłoszenia i reklamy będą miały zmienną kolejność.
ź Program planszowy emitowany jest przez całą dobę, czas emisji jednej strony
wynosi 45 sekund.
ź Emisja programu planszowego jest również w Internecie na www.tvksm.pl.
ź Przyjmujemy płatności gotówkowe, kartą płatniczą oraz przelewem
(Kasa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 11:30
oraz 12:00 - 15:30).
ź

Przyjmowanie ogłoszeń i reklam

ul. Piotra Skargi 1, 86-300 Grudziądz
tel. 56 66 32 015

fax. 56 66 32 002

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

8:00 - 16:00
9:00 - 17:00
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 15:00

www.tvksm.pl
telegazeta@smgr.pl

