Cennik ogłoszeń
emitowanych w Telegazecie - teletekst i strony internetowe
(obowiązuje od 2 kwietnia 2007 roku)
Ceny zawierają 22% podatek VAT.
Telegazeta TVP1, Telegazeta TVP2
I. Ogłoszenie na stronie z osobnym numerem:
Czas emisji 7 dni
Pierwszy ekran (23 wiersze po 37 znaków)
Drugi i kaŜdy kolejny ekran (23 wiersze po 37 znaków)

cena w zł
610,00
244,00

II. Ogłoszenie w jednym z działów:
„Nieruchomości”,
„Spedycja”
(część
działu
„Auto-giełda”),
„Ogłoszenia
motoryzacyjne”
(część działu „Auto-giełda”), „Praca”, „Ogłoszenia drobne”
(kupię, sprzedam, zamienię, usługi , komputery, zwierzęta, inne):
Czas emisji 7 dni
cena w zł
1/3 ekranu ( 6 wierszy po 37 znaków)
36,60
2/3 ekranu ( 13 wierszy po 37 znaków)
73,20
Cały ekran ( 20 wierszy po 37 znaków)
122,00
III. Ogłoszenie w dziale „Turystyka”:
Czas emisji 7 dni
1/3 ekranu ( 7 wierszy po 37 znaków)
2/3 ekranu ( 15 wierszy po 37 znaków)
Cały ekran ( 23 wierszy po 37 znaków)

cena w zł
45,75
91,50
122,00

IV. Ogłoszenie w dziale „Auto-giełda” (z wyjątkiem części „Ogłoszenia motoryzacyjne”
oraz części „Spedycja”):
Czas emisji 7 dni, tekst do 7 wierszy po 39 znaków
cena w zł
1 samochód/maszyna
36,60
1 samochód/maszyna - na stronie z pojazdami do 20.000 zł
24,40
1 samochód/maszyna - na stronie z pojazdami do 10.000 zł
12,20
Części samochodowe
12,20
Motocykle, skutery
12,20
Sprzęt turystyczny /campingowy/, sprzęt wodny
12,20
V. Ogłoszenie na pasku ogłoszeniowym:
Czas emisji 7 dni, tekst do 36 znaków
Strona główna „100”
/pasek podwójnej wysokość czcionki na jednej z podstron/
Program TVP
/pasek pojedynczej wysokości czcionki na jednej
z czterech stron z programem TVP1 lub TVP2/
„Sport”, „Pogoda”, „Wiadomości z kraju”, „Wiadomości ze
świata”, „Wiadomości gospodarcze”, „Turystyka”,
„Nieruchomości”, „Auto-giełda” /pasek pojedynczej wysokości czcionki
w spisie treści jednego z działów/
„Auto-giełda”
cena za pasek pojedynczej wysokości czcionki
na jednej ze stron
- pasek na kaŜdej podstronie wybranej strony
- pasek na co 3. podstronie wybranej strony
122,00
- pasek na co 6. podstronie wybranej strony
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cena w zł
976,00
976,00
488,00

488,00
244,00

VI. Informacja w zegarze:
informacja przewijana, cena obejmuje program TVP1 i TVP2
czas emisji 7 dni

cena w zł
1830,00

VII. ZniŜki:
1. Przy jednorazowej wpłacie za emisję ogłoszenia od 5 do 8 tygodni zniŜka wynosi 10%.
2. Przy jednorazowej wpłacie za emisję ogłoszenia od 9 tygodni zniŜka wynosi 20%.
3. ZniŜki wynikające z jednorazowej wartości ogłoszenia i przy dłuŜszych terminach emisji
są negocjowane indywidualnie.
4. PowyŜsze zniŜki nie odnoszą się do ogłoszeń z działu „Auto-giełda” dotyczących
kupna/sprzedaŜy pojazdów, maszyn. Zamawiając 5 lub więcej emisji ogłoszeń po 36,60
zł cena jednostkowa wynosi tylko 30,50 zł.
VIII. Wpłat naleŜy dokonywać na konto:
52 1060 2588 0000 3300 0018 2797
Biuro Reklamy TVP S.A. - Telegazeta
00-999 Warszawa, ul. J.P. Woronicza 17
NIP: 521-04-12-987
tel. 022/547-67-05, 022/547-67-06
fax 022/547-67-07, 022/547-86-99
e-mail: telegazeta@brtvp.pl
Telegazeta TVP Polonia
I. Ogłoszenie na stronie z osobnym numerem:
Czas emisji 7 dni
Pierwszy ekran (23 wiersze po 37 znaków)
Drugi i kaŜdy kolejny ekran (23 wiersze po 37 znaków)
II. Ogłoszenie na pasku ogłoszeniowym:
Czas emisji 7 dni, tekst do 36 znaków
Strona główna „100”
/pasek podwójnej wysokość czcionki na jednej z podstron/
Program TVP Polonia
/pasek pojedynczej wysokości czcionki na jednej
z pięciu stron z programem TVP Polonia/
„Sport”, „Pogoda”, „Wiadomości z kraju”, „Wiadomości ze
świata”, „Wiadomości gospodarcze”, „Turystyka”,
„Nieruchomości”, „Auto-giełda” /pasek pojedynczej wysokości czcionki
w spisie treści jednego z działów/
„Auto-giełda”
cena za pasek pojedynczej wysokości czcionki
na jednej ze stron
- pasek na kaŜdej podstronie wybranej strony
- pasek na co 3. podstronie wybranej strony
- pasek na co 6. podstronie wybranej strony
61,00
III. Informacja w zegarze:
informacja przewijana, tekst do 36 znaków
czas emisji 7 dni

cena w zł
366,00
122,00

cena w zł
366,00
244,00
244,00

244,00
122,00

cena w zł
610,00

IV. ZniŜki:
1.Przy jednorazowej wpłacie za emisję ogłoszenia od 5 do 8 tygodni zniŜka wynosi 10%.
2. Przy jednorazowej wpłacie za emisję ogłoszenia od 9 tygodni zniŜka wynosi 20%.
3. ZniŜki wynikające z jednorazowej wartości ogłoszenia i przy dłuŜszych terminach emisji są
negocjowane indywidualnie.
V. Wpłat naleŜy dokonywać na konto:
52 1060 2588 0000 3300 0018 2797
Biuro Reklamy TVP S.A. - Telegazeta
00-999 Warszawa, ul. J.P. Woronicza 17
NIP: 521-04-12-987
tel. 022/547-67-05, 022/547-67-06
fax 022/547-67-07, 022/547-86-99
e-mail: telegazeta@brtvp.pl

Strona z 3

