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TELEWIZJA
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OFERTA REKLAMY W TELEWIZJI PROART:
• emisja spotów na antenie Telewizji Proart:
W GODZINACH

do 10 sek.

do 15 sek.

do 20 sek.

do 30 sek.

do 45 sek.

do 60 sek.

08:00 – 17:00

23 zł

34,50 zł

46 zł

69 zł

103, 50 zł

138 zł

17:00 – 04:00

46 zł

69 zł

92 zł

138 zł

207, 50 zł

276 zł

• produkcja spotów reklamowych opartych na planszach graficznych:
- do 15 sekund: od 300 zł
- do 30 sekund: od 600 zł

• produkcja spotów reklamowych opartych na zdjęciach filmowych:
- do 30 sekund: od 1450 zł
- do 60 sekund: od 2100 zł

• emisje plansz na kanale bloku reklamowego:
- 30 dni: 499 zł *
- 6 miesięcy: 2490 zł *
- 12 miesięcy: 4990 zł *

• produkcja plansz:

- produkcja: 150 zł *
- modernizacja: 75 zł *

• emisja plansz na kanałach giełdowych:
DNI

MOTOGIEŁDA / ceny brutto

GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI / ceny brutto

klienci indywidualni

usługi

klienci indywidualni

usługi

15 dni

35 zł *

100 zł *

50 zł *

100 zł *

30 dni

45 zł *

150 zł *

60 zł *

150 zł *

• emisja ogłoszeń drobnych:

- do 10 słów: 40 zł *
- do 20 słów: 50 zł *
- powyżej 20 słów: 60 zł *

* Ceny obowiązują dla emisji plansz reklamowych o długości 22 sekund, ukazujących się co najmniej 70 razy
na dobę na kanałach o częstotliwości 127,25 Mhz - emitowanych 24 godziny na dobę.
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OFERTA REKLAMY NA PORTAL WLKP24.info:
• emisja banerów na portalu:
STRONA GŁÓWNA
rozmiar w pikselach

rodzaj emisji

cena netto za miesiąc
publikacji

Banner TOP

1022 x 200

emisja rotacyjna

1500 zł

Banner WIDE

1000 x 150

emisja rotacyjna

1200 zł

Banner SIDE

300 x 300

emisja rotacyjna

400 zł

Banner SIDE

300 x 100

emisja rotacyjna

300 zł

Banner NEWS

675 x 150

emisja rotacyjna

700 zł

Spot video

1050 x 576

15 sekund

900 zł

Spot video

1050 x 576

30 sekund

1500 zł

rozmiar w pikselach

rodzaj emisji

cena netto za miesiąc
publikacji

Banner TOP

1022 x 300

emisja rotacyjna

1500 zł

Banner SIDE

300 x 100

emisja rotacyjna

1200 zł

Banner TEXT

675 x 300

emisja rotacyjna

400 zł

nazwa baneru

PODSTRONA
nazwa baneru

• produkcja baneru na portal:

- reklama statyczna ( jpg): od 50 zł
- reklama animowana (flash): od 150 zł

• programy sponsorowane - emitowane na antenie Telewizji Proart i portalu Wlkp24.info:

- programy cykliczne (Moda i Uroda, Testosteron, Zielono Mi, Świat w Oczach Dziecka...)
- transmisje i retransmisje sportowe (żużel, koszykówka, siatkówka, piłka nożna i ręczna, futsal...)

• ponadto:

- filmy promocyjne
- transmisje na żywo / wóz HD
- realizacje imprez na telebim / wóz HD
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TELEBIM LED
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OFERTA REKLAMY NA TELEBIM LED:
• emisja spotów na LED:
KAMPANIA

MIESIĘCZNA

KWARTALNA

wyświetleń

5760

17280

długość spotu

5 sek.

10 sek.

15 sek.

5 sek.

10 sek.

15 sek.

cena wyświetl.

0,10 zł

0,21 zł

0,31 zł

0,09 zł

0,19 zł

0,28 zł

koszt

576 zł

1200 zł

1800 zł

1625 zł

3240 zł

4860 zł

• produkcja spotu na LED:

- 5 sekund: od 199 zł
- 10 sekund: od 299 zł
- 15 sekund: od 399 zł

Emisja reklam odbywa się w godzinach 6:00 - 22:00.
Pojedynczy spot wyświetlany jest około 192 razy dziennie z powtarzalnością co 5 minut.
Powierzchnia ekranu to 16 m2.

UWAGA! Wszystkie materiały dostarcza klient.
Wszystkie podane ceny są cenami netto i podlegają negocjacji.
Przewidziane jest udzielenie rabatu, bądź gratisowych emisji po uprzednim
ustaleniu szczegółów formy promocji.

www.tvproart.pl

www.wlkp24.info

Dział Reklamy i Marketingu
Telewizji PROART
tel. 62 735 01 85
poczta@tvproart.pl

Dział Reklamy i Marketingu
portalu WLKP24.info
tel. 62 735 01 85
reklama@wlkp24.info

DANE PRZEDSTAWICIELA:

ADRES: Telewizja Kablowa PROART, ul. Wolności 19, 63-400 Ostrów Wielkopolski

