CENY PRENÁJMU REKLAMNEJ OBRAZOVKY – PANORAMA CENTRUM PEZINOK
Kontakt: 0903 791 543

Cenník je platný od 01.01.2019

obrazovka@vistareal.sk
http://panoramacentrum.sk/reklama-led-tv/
Umiestnenie obrazovky

PEZINOK, Moyzesova ulica 4/A, cesta č. 502

Rozmery obrazovky
Rozlíšenie obrazovky

7,0 m x 3,8 m, plocha 27 m2
550 x 300 pixelov

Výška osadenie LED obrazovky

8 metrov nad komunikáciou

Termín dodania spotu
Vysielací čas
Minimálna dĺžka kampane
Podporované formáty súborov

3 pracové dni pred kampaňou
Denne 6.00 – 22.00 hod
1 mesiac
všetky typy rastrovych a video formátov (jpeg, tif, png, avi, mpeg4)

CENNÍK

počet

Počet

Dĺžka spotu min. 10s

zobrazení

zobrazení

Doba trvania reklamnej kampane min. 1 mesiac

za mesiac

za deň

KAMPAŇ
1

mesiac

KAMPAŇ

KAMPAŇ

3

6

mesiace

mesiacov

KAMPAŇ
12

mesiacov

cena za 1 mesiac

cena za 1 mesiac

cena za 1 mesiac

cena za 1 mesiac

vrátane DPH

vrátane DPH

vrátane DPH

vrátane DPH

MEDIA 6 (M6)**

1 spot 10s/1x za 6min*

4800

160

139 €

119 €

99 €

89 €

MEDIA 3 (M3)**

1 spot 10s/1x za 3min*

9600

320

222 €

211 €

189 €

167 €

40 €

-

-

-

NON PROFIT M6

(program pre kultúrne a

neziskove organizácie)

-50% MEDIA 8 na 2 týždne

Výroba textového oznamu

1 vizuál s textami 550 x 300 pixelov

cena od

80 €

Výroba grafického vizuálu
Animovaná reklama

1 vizuál obrázky texty, grafická úprava

cena od

150 €
dohodou

1 vizuál podľa dohodnutého rozsahu

* cas medzi jednotlivými spotmi sa mení v závislosti od obsadenosti obrazovky a typov programov. Garantujeme počet zobrazení za 6min. Sekvenciu
Reklamný spot môže obsahovať 2 až 3 vizuály s prelínaním, počíta sa celková dĺžka vysielania.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny.
ceny vratane DPH 20%
** Nájomcovia a majitelia priestorov v Panorama centre Pezinok maju paušálnu zľavu na všetky programy 10%
Kontaktné údaje spoločnosti
VISTA real Pezinok, s.r.o., Šenkvická cesta 3, 902 01 Pezinok
IČO: 51034603 DIČ: SK2120564677

office@vistareal.sk

