ЦЕНОВА ЛИСТА
За реклама в Национална телевизия “СКАТ”
Цените са в сила от м. август 2013г.
Телевизия “СКАТ” има над 95% покритие на кабелните мрежи в България .
Разпространява се некодирано по 2 спътника в цяла Европа и близкия Изток.

Тарифа за излъчване на готови рекламни форми по индивидуален медиа план:
Часова зона

Клипове, спотове, заставки

PR-репортажи и интервюта

07:00 – 12:30

от понеделник
до петък
3 лв/сек.

събота
неделя
5 лв/сек.

от понеделник
до петък
270 лв/мин

събота
неделя
350 лв/мин

12:30 – 19:00

5 лв/сек.

7 лв/сек.

350 лв/мин

450 лв/мин

19:00 – 23:00

8 лв/сек.

10 лв/сек.

500 лв/мин

590 лв/мин

Рекламни пакети с 2 излъчвания дневно в часовия пояс от 19:00 до 23:00:
продължителност

за 1 седмица

за 4 седмици

за 12 седмици

до 15“

1620 лв

5040 лв

11800 лв

до 30“

2880 лв

8640 лв

21600 лв

Гостуване в предаване:
предаване

продължителност

цена

Ранни вести

30 минути

800 лв

Здравословно

45 минути

1200 лв

Дискусионно студио

55 минути

3500 лв

Излъчване на готов рекламен филм с продължителност в часовия пояс от 7:00 до 17:30:
рекламна форма

часови пояс

делничен ден

празничен ден

ТВ филм до 25 мин

от 07:00 – 17:00

1100 лв

1500 лв

ТВ рубрика до 10 мин

от 07:00 – 17:00
от 17:30 – 23:00

750 лв
1350 лв

750 лв
1350 лв

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
50,00 лв
студийно)
Рекламно съобщение - текст върху стоп-кадър, заснет извънстудийно
100,00 лв
Рекламен спот (извън студийни кадри от рекламирания обект + текст)
150,00 лв
Рекламен клип – заснемане, монтаж и постпродукционна обработка при готов сценарий
(коефициент на сложност 100 – 300%)
300,00 до 900,00 лв
Компютърна анимация (коефициент на сложност 100 – 300%)
1 000,00 до 3 000,00 лв

Рекламни репортажи, филми, рубрики и др.
Изработка на:
 Платен репортаж (за 1 минута)
 ТВ рубрика (до 10 минути)
 Рекламен филм (до 10 мин.)
(при готов сценарий; не са включени анимация и сложни видеоефекти)
Други




Презапис върху носител на клиента:
 Репортаж
Рекламен филм до 15 мин.
Док. филм/предаване до 60 мин.
Филм/ предаване до 120 мин.
Срокове
за
изработка:
 Съобщение, обява
 Рекламен спот
 Рекламен клип
 Експресна изработка

Завишения:
Спонсорска заставка (мин. 5”)
Прекъсване на предаване
След заставка предаване
Експресно излъчване (2 дн. срок)
Веднага след предаване
Избор на позиция в рекл. блок
Между Новини и Прогноза време или
между Прогноза време и Спорт

+ 100%
+ 50%
+ 30%
+ 50%
+ 10%
+ 20%
+ 50%

300,00 лв
750,00 лв
1 650,00 лв

25,00лв.
65,00лв.
150,00 лв
300,00 лв
3 дни
7 дни
12 дни
+100%

Отстъпки за обем:
Над
5 000 лв
-3%
Над 10 000 лв
-5%
Над 15 000 лв
-8%
Над 20 000 лв
-10%
Над 25 000 лв
-15%
Над 30 000 лв
по споразумение



Медиа-планът и носителят се предават от рекламодателя не по-късно от 5 дни преди старта на кампанията,
в противен случай поръчката се заплаща като експресна.



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 само DVD, CD или DV носители, с добро качество на записания материал.

Всички посочени цени са без начислено ДДС.

