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 CENNIK  na usługi produkcji i emisji reklam obowiązujący od 1lipca 2013 r. 
                                                                  
                                                                 FILMY PROMOCYJNE 
 

 
Rodzaj produkcji  tv 

 

 
Zawartość   

 

 
Cena netto 
+ 23% VAT 

 
 

Film promocyjny plus 
(do 7min.) 

7 minutowy film promocyjny o placówce /firmie  
wg  założonego scenariusza.  Filmowanie materiału źródłowego, 
montaż filmu z podkładem muzycznym i  lektorem.  Kolaudacja 
filmu. W cenie produkcji 1 tydzień emisji gratis (56 X). 
Powtórzenie emisji w dowolnym terminie w czasie 1 tygodnia. 

 
 

4 500 + 23% 
 

900 + 23% 

 
 

Film promocyjny 
(do 4 min.) 

 Film promocyjny do 4 minut o placówce /firmie wg  założonego 
scenariusza.  Filmowanie materiału źródłowego, montaż filmu z 
podkładem muzycznym i  lektorem.  Kolaudacja filmu. 
W cenie produkcji 1 tydzień emisji gratis (56 X). 
Powtórzenie emisji w dowolnym terminie w czasie 1 tygodnia. 

 
 

3 000 + 23% 
 

700 + 23% 

 

                                                   SPOTY REKLAMOWE I REKLAMY AUDIOWIZUALNE 

 
 
 

Spot reklamowy   
(do 30 sek.) 

Produkcja spotu reklamowego do 30 sek. promującego markę firmy 
lub produkt z wykorzystaniem technik produkcji telewizyjnej 
 tj. animacji filmowej,  efektów dźwiękowych, podkładu muzycznego, 
tekstu lektora. 

 
 

900 + 23% 

 
 

Spot reklamowy 
(do 60 sek.) 

Produkcja spotu reklamowego do 60 sek. promującego markę firmy 
lub produkt z wykorzystaniem technik produkcji telewizyjnej 
 tj. animacji filmowej,   efektów dźwiękowych, podkładu muzycznego, 
tekstu lektora.   

 
 

1150 + 23% 

 
      Plansza animowana 

        (1 ekran, 30 sek.) 

Animacja ruchu liter i obrazu, specjalnie dobrany podkład muzyczny  
i głos lektora,  
1 ekran: logo firmy + ogólna informacja  

 Informacja (ok.10 słów) + adres, telefon, nazwa firmy 

 
 

500 + 23% 

 
 
Plansza animowana plus 

   (2-3 ekrany, 60 sek.) 

Animacja ruchu liter i obrazu, specjalnie dobrany podkład muzyczny  
i głos lektora,  
1 ekran: logo firmy + ogólna informacja  
2-i ekran: treść komunikatu do 30 słów.  
3-i ekran: adres, telefon, inne dane. 

 
 
 

700 + 23%  

 
CENY EMISJI  

    w bloku  
programowym 

1 tydzień – 8 x dziennie, 56 x w tygodniu): 
2 tygodnie – 112 X 
3 tygodnie – 168 X 
1 miesiąc min. 224 X 
2 miesiące 
3 miesiące 
6 miesięcy 

500 + 23% 
700 + 23% 
950 + 23% 

 1250 + 23% 
2050 + 23% 
3000 + 23% 
5000 + 23% 

 

                 PLANSZE REKLAMOWE STATYCZNE,  EMITOWANIE W BLOKU OGŁOSZEŃ 

 
Produkcja-Plansza 

statyczna 
(1 ekran, 30 sek.) 

1 ekran: plansza tekstowa, prosta grafika liter i tła 

max 20 słów na jednym ekranie, muzyka z programu 

 
  400 + 23% 

 
Produkcja-Plansza 

statyczna plus 
(2-3 ekrany, 60 sek.) 

plansza tekstowa, logo, prosta grafika liter i tła, muzyka z programu 
1 ekran: logo firmy + ogólna informacja  
2-i ekran: treść komunikatu do 30 słów.  
3-i ekran: adres, telefon, inne dane. 

 
 

500 + 23% 

Ceny emisji 
plansz statycznych  

1 tydz.- nowa produkcja gratis, powtórka  (8 x dziennie – 56 x tyg.) 
2 tygodnie - 112 x 
1 miesiąc   - min. 224 x  

250 + 23% 
400 + 23% 
700 + 23% 

 


