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Oferta reklamowa 
spoty telewizyjne, plansze statyczne, flmy reklamowe,

audycje sponsorowane i jeszcze więcej możliwości

Dlaczego REKLAMA?

- ok. 60 tys. potencjalnych 
odbiorców w zasięgu telewizji 
kablowej Telkab w Tczewie, 
okolicznych miejscowościach i 
Pelplinie

- źródło informacji lokalnych

- jesteśmy zawsze blisko 
spraw mieszkańców

- nowoczesne formy dotarcia 
do potencjalnych klientów

- elastyczność negocjacji 
reklamowych

CENNIK reklamowych spotów telewizyjnych:

BLOKI REKLAMOWE emitowane są przed i po bloku informacji lokalnych oraz przed i po  
magazynach, wywiadach, relacjach od 17:20 do 22:00 oraz w porannym paśmie 
powtórkowym.
Produkcja spotów tv 15 i 30 s:
- jeden lektor + podkład muzyczny + statyczna plansza – 100 zł
- flm reklamowy – od 500 zł

Produkcja reklam trwa od 2 do 7 dni roboczych. Opłaty za produkcję nie wlicza się do rabatów, upustów 
i cen promocyjnych.

                              Wszystkie ceny są cenami neto. Należy doliczyć 23% podatku VAT.

Zakres godzin emisji Cena spotu 15 sekundowego Cena spotu 30 sekundowego

Od 17:20 do 22:00 10 zł 20 zł

Od 07:20 do 13:00 5 zł 10 zł
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CENNIK innych form reklamowych:

SPONSOR audycji stałej -  przed i po emisji programu pojawia się informacja z logo frmy 
oraz głosem lektora: "sponsorem audycji A jest/była frma B" (czas do 7 sekund):

- produkcja od 100 zł (koszt jednorazowy)
- emisja odcinka (przed i po programie) = 100 zł

Można zostać sponsorem: wiadomości sportowych, prognozy pogody, informacji 
kulturalnych, Graminatora (magazyn o grach komputerowych), Kinotetki (magazyn 
flmowy) oraz Motoryzacyjnych legend (magazyn motoryzacyjny). S)ponsorzy audycji nie 
pojawiają się w bloku reklamowym lecz na początku i/lub na końcu konkretnej audycji. 
Minimalny czas współpracy to 5 odcinków audycji. Każdy odcinek powtarzany jest na 
antenie minimum 6 razy.

FILMY REKLAMOWE – formy 15 minutowe oparte na scenariuszu uzgadnianym ze 
Zleceniodawcą, możliwe w przypadku wyjątkowych okazji np. dzień otwarty szkoły, 
relacja z wydarzenia, itp. Produkcja flmu wraz z 6-krotną emisją – od 1500 zł.

                              Wszystkie ceny są cenami neto. Należy doliczyć 23% podatku VAT.
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CENNIK innych form reklamowych:

OGŁOSZENIA w kanale Telkab Info to proste przekazy informacyjno-reklamowe:

 - w Ogłoszeniach Drobnych można ogłaszać niekomercyjną sprzedaż/kupno, wynajem, 
zatrudnienie, godziny otwarcia drobnej lokalnej działalności usługowej (szewc, 
zegarmistrz, krawcowa, itp.),
-  w dziale Reklama można ogłaszać komercyjne usługi frm i osób prowadzących 
działalność gospodarczą wraz z asortymentem, cenami, hasłami reklamowymi,
 - w dziale Twoje Zdrowie można umieszczać ogłoszenia medyczne (zgodnie z przepisami 
apteki i lekarze nie mogą reklamować swoich usług) dotyczące godzin 
otwarcia/przyjmowania pacjentów (apteki, rehabilitacja, lekarze specjaliści).

Cena emisji jednej planszy statycznej:
- 150 zł / tydzień
- 250 zł / miesiąc

Plansza HD o proporcji 16 x 9  i rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli. Ogłoszenia ukazują się 
wielokrotnie przez całą dobę, średnio 3 x na godzinę. W tle kanału Telkab Info podkładem 
muzycznym jest Radio Tczew 100, 8 FM.

                              Wszystkie ceny są cenami neto. Należy doliczyć 23% podatku VAT.
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Dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń: Małgorzata Chajrewicz

tel. 603 671 533 / 58 728 50 23

Napisz: gosia@radiotczew.pl

Przyjdź do nas: Tv Tetka Tczew

ul. Jagiellońska 55, 83-110 Tczew

Zapraszamy!
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