Cennik Usług TV MASTER

67-200 Głogów
ul. Sikorskiego 43
tel. 76 852 03 94, fax. 76 852 03 91
e-mail: reklama@master.pl

Lokalny program Telewizji Master emitowany jest codziennie przez całą dobę w Głogowie,
Wschowie, Górze, Przemkowie i Kożuchowie. Premierowe produkcje zamieszczamy o godzinie 18.00
w bloku dwugodzinnym uzupełnionym powtórzeniem najciekawszych programów z poprzednich dni.
Poza reklamami i ogłoszeniami w kanale TV Master proponujemy promocję produktów w
teletekście otwartym na kanale INFO.
Program TV Master:
18.00 - blok reklamowy
18.05 - serwis “W Obiektywie”
18.20 - SPORT
18.23 - Pogoda
18.25 - blok reklamowy
18.25 - pasmo publicystyczne (reportaż, rozmowa dnia)

audycje cykliczne: Prosto z mostu - aktualne problemy polityczno-gospodarcze
Magazyn Piłkarski "Pomarańczowo-czarni"
SM Nadodrze - Poradnik Lokatora, Poradnik abonenta
Raport Prezydencki , Głogowianie pytają - prezydent odpowiada
Echa Ziemii Głogowiskiej - informacje z powiatu
Kurier Wschowski
Horyzonty Kulturalne, PWSZ - Krok do sukcesu
Głogowska Amatorska Liga Halowa - relacje

Uwagi:
1 dzień = 12 odsłon reklamy w ciągu doby
Poniższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT.
Zastrzegamy sobie możliwość indywidualnych negocjacji dotyczących cen ze stałymi klientami oraz agencjami
reklamowymi.
1. Produkcja
usługa

cena PLN

plansza

40

plansza ze znakiem graficznym

60

plansza ze zdjęciem lub animacją

80

udźwiękowienie planszy (muzyka/lektor)

100

film reklamowy

od 300/15 sek.

przygotowanie do emisji

do negocjacji

2. Emisja w każdym z miast
TV Master
usługa

INFO Master
cena PLN

usługa

cena PLN

Film reklamowy po serwisie (przed sportem)

150/15 sek.

film reklamowy w bloku przed serwisem

100/15 sek.

plansza 1 tydzień

50

film reklamowy w bloku przed audycjami
premierowymi

80/15 sek.

plansza 1 miesiąc

150

TV Master

INFO Master

film reklamowy w bloku po audycjach
premierowych (przed powtórkami)

40/15 sek.

sponsorowanie audycji

500

Komunikat

100/30 sek.

3. Opłaty dodatkowe (emisja TV Master)
TV Master
usługa

INFO Master
cena PLN

pierwsze miejsce w bloku reklamowym

usługa

+50 proc.

określenie miejsca w bloku reklamowym +20 proc.
wyłączność w grupie produktów*

+100 proc.

wyłączność w jakimkolwiek bloku*

+300 proc.

* nie dotyczy spotów wyborczych

4. Rabaty – nie dotyczy spotów wyborczych
TV Master
ilość
emisji

zniżka

5

-10 proc.

10

-15 proc.

15

-20 proc.

20

-25 proc.

25

-30 proc.

Możliwość negocjacji ceny przy umowie powyżej 6 miesięcy.

5. Kopiowanie
cena netto z nośnikiem za każde rozpoczęte 700 MB bez względu na wielkość pliku
CD
DVD

20

dane

video

20

50

Cennik obowiązuje od 1 kwietnia 2012 roku.

cena
PLN

