
KULTÚRNY  DOM ANDREJA  HLINKU a . s .

A. Bernoláka 1, 034 01 Ružomberok, Slovensko

OR-OS Žilina, odd. Sa, vložka č.394/LIČ DPH: SK 2020431325IČO: 360 10 456

Tel.: 0908 191 972     e-mail: reklama@mtr.sk

: Bankové spojenie Prima banka Slovensko

číslo účtu: SK81 5600 0000 0083 0461 90010   

Cenník reklamy a inzercie v Mestskej televízii Ružomberok

Výroba reklamy (iba komerčná, nie politická):
Grafická statická reklama (statická grafika + komentár + hudba) 5€ až 25€***
Grafická animovaná reklama (animovaná grafika z fotografií + komentár + hudba)
Video reklama (video zábery, grafika + komentár + hudba) od 150€***

Vysielanie reklamy (dĺžka spotu do 30 sekúnd):

Komerčná reklama: 1€ / odvysielanie*
Politická reklama: 20€ / odvysielanie**

textová inzercia v INFOTEXTE Mestskej televízie Ružomberok
občianska inzercia ZDARMA
podnikateľská inzercia (pri dlhodobej inzercii  zľava 20%) 25€ / týždeň
ponuka a hľadanie práce ZDARMA

* Reklama evidentne dlhšia ako 30 sekúnd nacenená formou indexácie.
   (Napr. 45 sekúnd = základná cena x index 1,5; 60 sekúnd = základná cena x index 2,0; ...)
** + 20€ za každých ďalších začatých 30 sekúnd 

Všetky ceny sú uvádzané vrátane 20% DPH. Cenník platný od 01. 08. 2022.

*** konečná cena podľa náročnosti vyrábanej reklamy a dodaných podkladov

Vysielanie reklamy - zvýhodnené reklamné balíky (neplatí pre politickú reklamu):

Balík Týždeň

Balík Mesiac

Balík Komplet

24 odvysielaní reklamy denne počas 7 dní v Mestskej televízii Ružomberok,
t.j. spolu 168 odvysielaní za 7 dní 

24 odvysielaní reklamy denne počas 28 dní v Mestskej televízii Ružomberok,
t.j. spolu 672 odvysielaní za 28 dní

a) Ružomberský hlas - plnofarebný inzerát od 41 cm2 do 85 cm2  zľava 25% zo základnej ceny inzercie

c) Ružomberský hlas - plnofarebný inzerát  od 136 cm2  zľava 35% zo základnej ceny inzercie
b) Ružomberský hlas - plnofarebný inzerát od 86 cm2 do 135 cm2  zľava 30% zo základnej ceny inzercie

Zahŕňa balík Týždeň alebo Mesiac, podľa výberu klienta + inzerciu v dvojtýždenníku Ružomberský hlas 
v rozsahu a príplatkovej ceny podľa výberu:

40€ až 80€***

30€

100€


