ТАРИФА
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМНО ВРЕМЕ
валидна от 01.08.2017 г.
ЦЕНИ ЗА КЛИПОВЕ - 30”
часови пояс

от - до

DT
PT
LT
NT

07:00 ч. – 17:59 ч.
18:00 ч. – 22:59 ч.
23:00 ч. – 01:59 ч.
02:00 ч. – 06:59 ч.

цена за излъчване в
лева
230
450
140
60

КОЕФИЦИЕНТНА СКАЛА
Цените за дължини, различни от 30”, се изчисляват по следната коефициентна скала:

секунди
до 7 сек.
до 10 сек.
до 15 сек.
до 20 сек.
до 25 сек.
до 30 сек.

коефициент
0.35
0.50
0.65
0.80
0.95
1.00

секунди
до 35 сек.
до 40 сек.
до 45 сек.
до 50 сек.
до 55 сек.
до 60 сек.

коефициент
1.25
1.40
1.55
1.65
1.75
1.85

РЕПОРТАЖИ, РУБРИКИ И УЧАСТИЯ
● Репортаж - 1 мин. в програмата на телевизия Евроком - 1 000 лв.
● Репортаж - 2 мин. в програмата на телевизия Евроком - 2 550 лв.
● Над 2 минути - пропорционално на цената за 1 минута без ДДС.
● Рубрика в предаване с продължителност до 10 мин. - 4 300 лв.
● Рубрика в предаване с продължителност до 20 мин. - 6 720 лв.
● Излъчване на информационен/разяснителен филм 15 мин. - 5 460 лв.
● Участие/интервю в предаване до 20 мин. - 1 200 лв.
ОБЕМНИ ОТСТЪПКИ
от
10 001
20 001
30 001
над 40 001 лв.

до
20 000
30 000
40 000

отстъпка
5%
10%
15%
по договаряне

НАДЦЕНКИ
● Запазено място – цената за всяко излъчване се завишава с 10%.
СРОКОВЕ
● Всяка схема за излъчване заедно с видео материала се предоставя на телевизията не по-късно от 2 /Два/ работни
дни преди датата на първото излъчване.
● Експресна поръчка: + 10% от сумата за първите три дни.
ПЛАЩАНЕ
● Плащането се извършва 100% авансово, минимум 2 /Два/ работни дни преди първото излъчване.
Отдел "Продажби" изготвя индивидуални предложения, съобразени със специфичните
нужди на клиентите.
Цените не са с включен ДДС и подлежат на промяна
София 100, бул. “Тодор Александров” 17, тел./факс: 02/ 91 44 444, e-mail: reklama@eurocom.bg

