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Cenník reklamy a inzercie Mestskej televízie Ružomberok

Základný cenník reklamy

Výroba MTR:

Komerčná reklama (30s):
Výroba grafickej reklamy – statická (statická grafika + komentár + hudba) 20€
Výroba grafickej reklamy – animovaná (animovaná grafika + komentár + hudba) 70€
Video reklama (video zábery, grafika + komentár + hudba) 100€***

Politická reklama (30s):
Výroba grafickej reklamy – statická (statická grafika + komentár + hudba) 50€
Výroba grafickej reklamy – animovaná (animovaná grafika + komentár + hudba) 100€
Video reklama (video zábery, grafika + komentár + hudba) 150€***

Vysielanie MTR:

Komerčná reklama: 1€ / odvysielanie 30 sek.*

Politická reklama: 9€ / odvysielanie 30 sek.

Ceny inzercie v INFOTEXTE:

občianska inzercia ZDARMA / prvý týždeň**
podnikateľská inzercia (pri dlhodobej inzercii zľavy 20% resp. 35%) 3,32 EUR / deň
ponuka a hľadanie práce ZDARMA

* Reklama evidentne dlhšia ako 30 sekúnd nacenená formou indexácie.
   (Napr. do 40 sekúnd= cena 1,00€ x index 1,2; do 50 sekúnd = cena 1,0€ x index 1,3; do 60 sekúnd = cena 1,00€ x index 1,5).
   Neplatí pre politickú reklamu!
** Každý ďalší týždeň vysielania je spoplatnený sumou 3,32€
*** Možná úprava ceny (zľava resp. navýšenie) podľa náročnosti vyrábanej reklamy
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Všetky ceny sú vrátane 20% DPH. Cenník platný od 1. 2. 2016.

ZĽAVY

30% z ceny vysielania reklamy (neplatí pre politickú reklamu)
pre subjekty so sídlom prevádzkarne na území mesta Ružomberok, ktoré zamestnávajú ZŤP osobu
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Reklamné balíky (neplatí pre politickú reklamu):

Cenník reklamy a inzercie Mestskej televízie Ružomberok

Balík Týždeň  25€

Balík Mesiac  80€

Balík Komplet

Zahŕňa vysielanie reklamy 168 x za týždeň v MTR (2 x za slučku/2 hodiny), vysielanie textovej informácie 
v infotexte MTR, vysielanie reklamy v Kine Kultúra (minimálne 3x počas týždňa, vždy pred predstavením)

Zahŕňa vysielanie reklamy 672 x za mesiac v MTR (2 x za slučku/2 hodiny), vysielanie textovej informácie 
v infotexte MTR, vysielanie reklamy v Kine Kultúra (minimálne 12 x počas mesiaca, vždy pred predstavením)

Zahŕňa audiovizuálny balík Týždeň alebo Mesiac, podľa výberu klienta + dvojtýždňový inzerát 
v Ružomberskom hlase (RH) v rozsahu a príplatkovej ceny podľa výberu:

a) Ružomberský hlas (plnofarebný inzerát 8,2 x 5,0 cm) + 20€
b) Ružomberský hlas (plnofarebný inzerát 12,5 x 7,0 cm) + 40€
c) Ružomberský hlas (plnofarebný inzerát 12,5 x 11,0 cm) + 60€

Všetky ceny sú vrátane 20% DPH. Cenník platný od 1. 2. 2016.

ZĽAVY

30% z ceny vysielania reklamy (neplatí pre politickú reklamu)
pre subjekty so sídlom prevádzkarne na území mesta Ružomberok, ktoré zamestnávajú ZŤP osobu


