„ЕЛИТ МЕДИА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
гр. София 1379, район „Възраждане“, ул. „Арх. Петко Момчилов“ № 2

РЕКЛАМНА ТАРИФА НА ТЕЛЕВИЗИЯ КАНАЛ 3
за излъчване на клипове, платени репортажи и интервюта, валидна 01.01.2019 г.
I.

Излъчване на рекламни клипове с дължина 30 секунди
Часови пояс
Дневен
Централен (Прайм тайм)
Нощен

От - до
07:00 ч - 18:00 ч
18:00 ч - 23:00 ч
23:00 ч - 07:00 ч

Цена за 30 сек.
200,00 лв.
400,00 лв.
85,00 лв.

Цената за рекламни клипове с дължина, различна от 30 секунди, се изчислява по коефициентна скала.
II.

Излъчване на платени репортажи и интервюта
Продължителност
до 1 минута
до 3 минути
до 10 минути

Цена
800,00 лв.
2 000,00 лв.
3 200,00 лв.

За заснемане, изработка и транспорт на платен репортаж и интервю, допълнително се заплащат
суми в размер на:
 за района на гр. София - 120,00 лв. без ДДС
 за страната - 250,00 лв. без ДДС
III.

Алтернативни рекламни форми

Вид на рекламната форма
Спонсорски заставки (2 х 7 сек.), преди и след предаване
Брандиран промо бъг по време на предаване
Промо клип - промотира определено събитие, инициатива или
мероприятие
Информационно съобщение в крол
Лого във финалните надписи на предаване
IV.

Продължителност
14 секунди
7 секунди

Цена
200,00 лв.
100,00 лв.

15 - 20 секунди
10 пъти/ ден
5 секунди

200,00 лв.
200,00 лв.
50,00 лв.

Отстъпки за обем
Скала на отстъпки за обем
от 5 000 лв. до 10 000 лв.
от 10 001 лв. до 20 000 лв.
от 20 001 лв. до 30 000 лв.
от 30 001 лв. до 40 000 лв.

Отстъпка
2%
4%
6%
8%

от 40 001 лв. до 60 000 лв.

10%

над 60 001 лв.

по договаряне
Всички цени са в български лева, без ДДС.

Контакти: Канал 3, отдел „Реклама“, 0889 88 88 29, e-mail: sales@kanal3.bg
София 1379, ж.к. „Сердика“, район „Възраждане“, ул. „Aрх. Петко Момчилов” № 2

