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Jesteśmy telewizją, której głównym celem jest
promocja istotnych wydarzeń na terenie kraju
jak i za granicą. Jednak nie uciekamy też od
tematów poważnych, istotnych dla lokalnych
społeczności.
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Kim jesteśmy ?
mtv24.tv

to telewizja powstała w maju 2009 r.

Ciekawe wywiady
Wywiady z popularnymi aktorami,
piosenkarzami i politykami. Gościli
u nas Doda, Wojciech Cejrowski,
IRA, Izabela Trojanowska, Lech
Wałęsa, Jarosław Gowin,
Jarosław Kaczyński i wielu
wielu innych.

Rzetelne
informacje
Nie zajmujemy się newsami
brukowymi. Nasze mateiały
bazują na wiarygodnych
źródłach, w oparciu o rzetelność
dziennikarską.

Relacje z
koncertów
Rejestrowaliśmy między innymi
tam gdzie grali: Peja, Izabela
Trojanowska, Łzy,
Lachersi, Festiwal Kiepury,
Baciary, Międzynarodowy
Festiwal Gitarowy, Święto
Dzieci Gór, Ania
Wyszkoni

MTV24 TV jest partnerem
festiwalowych miast:
Opola
Krynicy-Zdroju
Można nas oglądać na platformie www.mtv24.tv
oraz www.malopolskie.tv - tutaj nasza oglądalność
kształtuje się średnio na poziomie 200 tysięcy
wyświetleń programów i reportaży miesięcznie.
Jesteśmy także obecni w sieciach kablowych w
regionie.
Z przygotowanych przez nas materiałów korzysta
TVN, Cyfrowy Polsat, Telewizja Kraków. Blisko
współpracujemy z RDN Nowy Sącz oraz Dobrym
Tygodnikiem Sądeckim.
W ramach rozwoju stacji w 2012 r. podjęliśmy bliską
współprace z Kuweit TV, dzięki czemu nasze programy
są obecne na antenie tej stacji, co zdecydowanie
służy promocji naszego kraju w tym rejonie świata.

W początkowym założeniu - cel i zakres
działania naszej stacji miał obejmować
województwo małopolskie. Jednak bardzo
duże
zainteresowanie
przygotowywaną
ofertą programową i realizowanymi przez
nas programami spowodowało, iż podjęliśmy
decyzję o rozszerzeniu działania stacji poza
teren Województwa Małopolskiego. I tą
strategię obecnie realizujemy.
Jesteśmy telewizją, której głównym
celem jest promocja istotnych wydarzeń
na terenie kraju jak i za granicą. Jednak
nie uciekamy też od tematów poważnych,
istotnych dla lokalnych społeczności. Nasze
kamery są obecne podczas wszystkich
większych
wydarzeń kulturalnych, które
odbywają się na terenie kraju. Są to między
innymi: Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu czy
Festiwal Piosenki w Sopocie .
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Miejsca reklamowe

Leadeboard

Banner 1
Plakat 1

Plakat 2

Banner 2
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Miejsca reklamowe
Plakat 3

Plakat 4

Plakat 5

Plakat 6

Plakat 7

Plakat 8

Ogłoszenia promowane

2014

Cennik
Reklama wideo
Emisja

Koszt Emisji

Tydzień

700 zł

Miesiąc

1500 zł

* wszystkie ceny są cenami netto należy doliczyć 23% podatku VAT

Reklama planszowa
Emisja

Koszt Emisji

Tydzień

400 zł

Miesiąc

600 zł

* wszystkie ceny są cenami netto należy doliczyć 23% podatku VAT

Reklama graficzna na stronie
Reklama graficzna LEADERBOARD

400 zł/tydzień

800 zł/miesiąc

Reklama graficzna BANNER 1

200 zł/tydzień

400 zł/miesiąc

Reklama graficzna BANNER 2 lub 3

150 zł/tydzień

300 zł/miesiąc

Reklama graficzna PLAKAT 1-4

300 zł/tydzień

500 zł/miesiąc

Reklama graficzna PLAKAT 5-8

200 zł/tydzień

400 zł/miesiąc

* wszystkie ceny są cenami netto należy doliczyć 23% podatku VAT
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Cennik
Reklama : opcje dodatkowe
Program sponsorowany*

od 600 zł do 2000 zł

Artykuł sponsorowany

od 100 zł

Sponsoring programów tematycznych**

200 zł

Ogłoszenia promowane na stronie głównej

50 zł/tydzień

Spoty reklamowe lub filmy o dużym stopniu trudności

cena do uzgodnienia

* w zależności od stopnia trudności i czasu trwania
** za każdy sponsorowany materiał filmowy (napis na końcu materiału - odcinek sponsorowany przez ...)
*** wszystkie ceny są cenami netto należy doliczyć 23% podatku VAT

Zapraszamy do współpracy

Nasi partnerzy

facebook: www.facebook.com/malopolskie.tv

2014

twitter: mtv24tv
www.mtv24.tv
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Biuro Reklam i Ogłoszeń
ul. Park Sportowy 5 33-380 Krynica-Zdrój
Tel. +48 502 270 471
Tel. +48 514 437 139
www.mtv24.tv
e-mail: malopolskietv@gmail.com
e-mail: redakcja@malopolskie.tv

Cennik nie stanowi oferty wg. art.66 par.1 kodeksu cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w celu uzyskania ostatecznej
ceny za wybrana usługę prosimy o kontakt pod numerami telefonów podanymi w niniejszej broszurze.

