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Nysa, dnia 2 listopada 2012 

 
Oferta PROMOCYJNA na reklamę telewizyjną: dla nowych klientów 

3 tygodnie za 50% ceny. 
 
Przedmiotem niniejszej oferty jest produkcja i emisja materiałów telewizyjnych takich jak: 
reklama, reklama planszowa, audycja sponsorowana. 
Promocja obejmuje klientów, którzy podpiszą umowę na okres minimum 1 miesiąca. 
 
Cennik emisji reklam (czas emisji 1 tydzień) 
Reklama planszowa - 15 - 20 sek. z lektorem. 
Reklama filmowa – 15 – 30 sek. 
ilość powtórzeń w ciągu doby – 36 razy 
Cena emisji - 120 zł brutto 
 
- wykonanie projektu graficznego reklamy planszowej - 200 zł 
- dostosowanie gotowego projektu dla potrzeb emisji  - 100 zł 
- wykonanie baneru na stronę www – 150 zł (**) 
- tekst lektorski i nagranie głosu - 150 zł 
- realizacja reklamy filmowej: według kosztorysu 
 
 
Cennik emisji audycji sponsorowanych: (czas emisji 1 tydzień) 
Materiał 3 – 5 minut 
z materiału powierzonego – 1200 zł – 1 tydzień, 400 zł kolejny tydzień (nadawca może 
odmówić emisji ze względu na niska jakość materiału) 
produkcja i emisja – 1500 zł – 1 tydzień, 400 zł kolejny tydzień *( przedłużenie na kolejny 
okres 400 zł z możliwością negocjacji dla stałych klientów) 
 
 
 
Materiały emitowane będą w sieciach kablowych w następujących miastach: 
Nysa, Paczków, Otmuchów 
dodatkowo reklama prezentowana będzie na portalu RTO - www.telewizjaopolskie.pl 
oraz w kanale YouTube telewizja opolskie 
 
* - produkcja standardowa to jeden dzień zdjęciowy do 3 planów zdjęciowych zlokalizowanych 
w 1 mieście, udział operatora i dziennikarza. 
W przypadku zamówień niestandardowych ceny są negocjowane. (cennik ważny do 
15.12.2012) 
Wszystkie ceny są cenami brutto, sprzedawca nie jest płatnikiem VAT. 
 
Marcin Miłkowski - dyrektor 
 
kontakt: 
+48 600 021 773, 
dyrektor@telewizjaopolskie.pl, 

http://www.telewizjaopolskie.pl/
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