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Körmendi Városi Televízió képújság és képes
reklámok 2023. évi hirdetési díjai

A Körmendi Városi Televízió Képújságja naponta 0-24 óráig folyamatosan működik. A televízió
műsorai Körmend város területén ill. a Jupinet Távközlési Kft. hálózatán láthatók.

Lehetőség van egyszerű szöveges oldalak megjelenítésére  ill.  igény szerint  emblémák, grafikák,  fotók oldalba
illesztésére  is.  Egyedi  grafikákat  a  megrendelőhöz kell  mellékelni,  maximum A/4-es  méretben.  Egy képernyő
oldalon 12-14 sor, soronként 40-45 karakter /betű, szám, egyéb jel/ elhelyezésére van lehetőség. A kiemelések és
grafikák ezt arányosan csökkentik. A reklámanyag e-mailben is elküldhető.

A díjak a fenti műsoridőben, egy oldalra és 20 másodperc megjelenésre vonatkoznak, egy cikluson belül.
(Egy ciklus kb.15-20 perc, amely folyamatosan pereg.) Lehetőség van egy cikluson belül többszöri megjelenésre is

Reklám díjak
Időtartam: 1 hét 2 hét 3 hét 4 hét
1 oldal ár: 5.000 Ft 6.000 Ft 8.000 Ft 10.000 Ft
2 oldal ár: 7.500 Ft 9.000 Ft 12.000 Ft 15.000 Ft

A fenti időtartamot meghaladó reklámokra szerződéses partnereinknek jelentős
ENGEDMÉNYT adunk.
A szerződéses díjak

havi /folyamatos megjelenítés/ egy oldal: 8.000 Ft
havi /2 hét megjelenítés/ egy oldal: 5.000 Ft
havi /heti 2 nap megjelenítés/ egy oldal: 3.000 Ft

Az  egy  oldalt  meghaladó  hirdetés  megrendelésekor  minden  további  oldalra  50%  kedvezményt
biztosítunk. A fenti díjak a 27 % ÁFA-t tartalmazzák!

Képes reklámok sugárzásának díjai: 30 másodpercenként 8.100 Ft+ÁFA/ heti 3 sugárzás
Folyamatos  Körmendi böngésző, Körmendi szemmel magazinműsorok bármelyikéhez kapcsolódó

reklámozási lehetőség! A reklámfilm elkészítését vállaljuk. A részletekért hívjon!

HIRDESSEN az Egis KÖRMEND mérkőzéseinek közvetítésében!

További információ, hirdetésfelvétel:
Dröszler Ferenc

Tel.: +3630 927-2841
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M e g r e n d e l ő       Körmendi Média Centrum Nonprofit Kft.
Városi Televízió Képújsághoz Levelezési cím: Körmend, Rákóczi u. 9-11.
Körmend, Rákóczi u. 11.                               Számlaszám:OTP Körmend 11747020-20033583
Tel: +3630 9272 841  Adószám: 21535552-2-18

Megrendelő adatai:
Név:                                                                       tel.:                   .            E-mail:                                          
Cím:                                                                    Adószám:                                     
Fizetés módja:                                         .

A hirdetés adatai:
Kezdete/vége:                                             .
Grafika,embléma, fénykép:
Háttérszín:                        Betűszín:                       .
 

A hirdetés szövege:

Tudomásul veszem, hogy esetleges műszaki hiba miatt a hirdetés megjelenítési időpontja
késhet.   A hirdetések, reklámok valóságtartalmáért a megrendelő felel!

Körmend, 2023.    ..........................................

               ______________                                    __________________
felvevő           megrendelő
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