Médiaajánlat

Polgárdi Városi Televízió
Szerkesztőség: 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.
Tel: (22) 576 230
HIRDETÉSFELVÉTEL: Koroknai László (30) 324 7765
polgardimedia@gmail.com
www.polgardi.hu
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Információ a televízióról
A Polgárdi Városi Televízió csatorna a Kábelsat-2000 Kft. által működtetett zártláncú rendszeren
fogható (C11-es csatorna, 217,25 MHz frekvencia) Polgárdi belterületén több mint 2000
háztartásban, közel 4000 ember számára. A 24 órás képújság szolgáltatás mellett hetente 3
alkalommal, összesen 6-9 órában a település életével kapcsolatos riportfilmeket, rendezvényeken
készült összefoglalókat és interjúkat láthatnak a nézők.

Képújság hirdetés
Általános információk:
Képújság hirdetés hossza: 15-30 mp (A hirdetési szöveg hosszától függően)
Képújság hirdetés formátuma: kép, grafika
Képújság hirdetések sugárzási időtartama:
-

hétfő: 0:00-19:00; 22:00-24:00
kedd: 0:00-24:00
szerda: 0:00-19:00; 22:00-24:00
csütörtök: 0:00-24:00
péntek: 0:00-19:00; 22:00-24:00
szombat: 0:00-24:00
vasárnap: 0:00-24:00

(A képújság kezdési időpontja az adásnapokon az adás hosszának függvényében eltolódhat.)
Képújság hirdetés játszási gyakorisága: az aktuális műsorhossz függvényében, naponta kb. 15-30
percenként, naponta kb. 30-50 alkalommal
Képújság hirdetés ideális hossza: 180-200 karakter szöveg, 1-2 kép/grafika
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Képújság hirdetés tarifatáblázata (bruttó):
Lakossági
1 napi
1 heti
1 havi
3 havi
6 havi
1 éves

500 Ft
1000 Ft
2800 Ft
7500 Ft
13.500 Ft
23.500 Ft

Céges
(Egyéni vállalkozó,
Bt., Kft., Zrt., Nyrt.)
1500 Ft
3000 Ft
8800 Ft
23.500 Ft
42.500 Ft
74.500 Ft

A fenti árak 3 hirdetési oldalt tartalmaznak, egy oldal az olvashatóság érdekében maximum 250
karaktert és 1 képet tartalmazhat! Minden további megrendelt oldalért bruttó 300 Ft-ot
számolunk fel! A 3 havi, 6 havi és éves hirdetések megegyezés szerint módosíthatók, a havi
hirdetések egyszer felár nélkül módosíthatók, a heti és napi hirdetések bruttó 500 Ft-os felár
ellenében módosíthatók! A 3 havi, 6 havi és éves hirdetésre vonatkozó árakat csak előrefizetés
esetén tudjuk biztosítani!
Az árak tartalmazzák a 27%-os ÁFA-t!

Hirdessen kedvezményesen!
Jelentős kedvezménnyel juttathatja el hirdetését a nézőkhöz, ha negyed-, fél-, vagy egész évre
leköti és kifizeti reklámját!

Hirdetési anyagleadással kapcsolatos információk:
-

Kész hirdetési anyagot az alábbi formátumokban fogadjuk el: jpg, png, bmp, pdf, psd
A kész hirdetés mérete legyen minimum 1024x768 képpont

Reklámfilm/reklámspot
Általános információk:
Reklámfilm/reklámspot hossza: 5-30 mp vagy hosszabb (megegyezés szerint)
Reklámfilm/reklámspot formátuma: film (video)
Reklámfilm/reklámspot sugárzása és játszási gyakorisága: megegyezés szerint
Hozott reklámfilm leadási paraméterei: dv kazetta, dvd, digitális formátumok (dv avi, avi, mpg2,
mp4, mov)

A reklámfilmek/reklámspotok
árajánlatunkat!

készítésével,

sugárzásával
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kapcsolatban

kérje

további

