ЦЕНОВА ЛИСТА
за реклама в Регионална Телевизия “СКАТ+”.
Тарифа за излъчване на готови рекламни форми по индивидуален медиа план. В сила от м.август 2013 г.

Клипове, спотове, заставки
Часова зона

07:00 – 16:00
16:00 – 18:00
18:00 – 23:00
23:00 – 00:00

Делни
к
Цена за 1
секунда
1,50 лв.

Празник
Цена за 1
секунда
1,80 лв.

2,25 лв.
3,40 лв.
2,25 лв.

Ахелой

2,70 лв.
4,10 лв.
2,70 лв.

Излъчване на течащ надпис – 150,00лв./час
*Между Емисия НОВИНИ и ПРОГНОЗА ВРЕМЕ
• В делничен ден
-4,10 лв./сек.
• Петък, събота и неделя – 4,40 лв./сек.
PR – репортажи и итервюта
Часова зона

Делник
Цена за 1 минута

Празник
Цена за 1 минута

170, 00 лв.
245, 00 лв.
350, 00 лв.

225, 00 лв.
330, 00 лв.
430, 00 лв.

07:00 – 16:00
16:00 – 18:00
18:00 – 23:00

Платените репортажи се излъчват след емисии „НОВИНИ” по „СКАТ+”
Телевизионни предавания и рубрики
Участие в
ТВ предаване
В авторски публицистични
предавания
ТВ рубрика с продължителност до
10 мин.
Документален, рекламен филм с
продължителност до 30 мин.

Ден и час на
възможни излъчвания
Понеделник – 19.30ч
Вторник –
20.30ч
След Емисия Новини
От 07.00 ч. до 17.00 ч.

Излъчване на специални промоционални пакети:
Цена на пакета
Пакет
2 пъти 18:55ч. и 21:55ч.
До 15 сек.
15 – 30 сек.
Седмичен
500,00 лв.
1 000, 00 лв.
Месечен
1 836 ,00 лв.
3 672, 00 лв.
Тримесечен
5 049,00 лв.
10 098, 00 лв.

Цена на излъчване
/студийно/
1 800, 00 лв.
680, 00 лв
Делник –
Празник –

750, 00 лв
950, 00 лв

3 пъти 18:55ч., 19:55ч. и 21:55ч.
До 15 сек.
15 – 30 сек.
750, 00 лв.
1 500, 00 лв.
2 754, 00 лв.
5 508, 00 лв.
7 574, 00 лв.
15 147, 00 лв.

Пакетите се излъчват в специални рекламни блокове в Прайм Тайм на Регионална Телевизия СКАТ+. При заявка
на пакети с по-голям от посочения обем или продължителност, условията за излъчване се договарят допълнително.

Изработване на рекламни форми с продължителност до 30 сек.
*Рекламно съобщение – текст на едноцветен екран
30,00 лв.
*Рекламно съобщение – текст върху снимка /стоп – кадър, заснет студийно/
50,00 лв.
*Рекламно съобщение – текст върху стоп-кадър, заснет извънстудийно
100,00 лв.
*Рекламен спот /извънстудийни кадри от рекламирания обект + текст/
150,00 лв.
*Рекламен клип – заснемане, монтаж и постпродукционна обработка при готов сценарий
/коефицент на сложност 100 – 300 %/
300,00 до 900,00 лв.
*Компютърна анимация /коефицент на сложност 100 – 300 %/
1 000,00 до 3 000,00 лв.
Изработка на Рекламни репортажи, рубрики и филми .
*Платен репортаж /за 1 минута/
*ТВ рубрика /до 10 минути/
*Рекламен филм /до 10 минути/
/при готов сценарий, не са вкючени анимация и сложни видеоефекти/
Други
*Срокове за изработка
- Съобщение, обява
- Рекламен спот
- Рекламен клип
- Експресна изработка

– 3 дни
– 7 дни
– 12 дни
+ 100 %

*Презапис върху касета на клиента:
Съобщение, обява
Репортаж
Рекламен филм до 15 мин.
Док.филм/предаване до 60 мин.
Док.филм/предаване до 120 мин.

200, 00 лв.
450, 00 лв.
1 200, 00 лв.

– 10,00 лв.
– 25,00 лв
– 65,00 лв.
– 150,00 лв.
– 300,00 лв.

*Рекламните услуги се предплащат в срок от 24 часа след подписване на договора или поръчката.
*При промяна на цените, клиентите са гарантирани в рамките на предплатените суми.
*Рекламните видео материали се съхраняват до 10 дни след последното излъчване.
*Приемат се самоDVD, CD или DV носители с добро качество на записания материал.
Завишения:
Спонсорска заставка /мин. 5”/
Прекъсване на тв предаване
След заставка на ТВ предаване
Експресно излъчване /2 дневен срок/
Непосредствено преди/след предаване
Избор на позиция в рекламен блок

+100%
+100%
+ 50%
+ 50%
+ 30%
+ 20%

Над
Над
Над
Над

Отстъпки:
2 000,00 лв.
5 000,00 лв
10 000,00 лв.
15 000,00 лв.

- 3%
- 5%
- 7%
- 16%

Над 20 000,00 лв. – по споразумение

Медийният план и носителят се предават от рекламодателя не по-късно от 5 дни преди старта на кампанията
/първото излъчване/, в противен случай поръчката се заплаща като експресна.
Всички посочени цени са без ДДС.

