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Cennik emisji reklam i ogłoszeń planszowych w kanale Infotekst: 

Rodzaj usługi 
Cena netto  

w PLN 

Emisja ogłoszenia drobnego (np. sprzedam, kupię, zamienię, itp.), (za każdą dobę) - a)* 5,00 
Emisja ogłoszenia drobnego (np. sprzedam, kupię, zamienię, itp.), (za każdą dobę) - b)* 2,00 
Emisja planszy reklamowej (za każdą dobę) 20,00 
Opracowanie graficzne statycznej planszy reklamowej bez podkładu muzycznego i lektora 220,00 
 

Cennik produkcji i emisji reklam i ogłoszeń w programie lokalnym STVK: 

Rodzaj usługi 
Cena netto  

w PLN 

Emisja 24-godzinna spotu filmowego, planszy reklamowej, ogłoszenia płatnego (do 30 sekund)  
 

- jedno wydanie premierowe w poniedziałek (ok. 90 emisji/tydzień) 
- jedno wydanie premierowe w środę lub piątek (ok. 60 emisji/5 dni) 
- trzy wydania premierowe (ok. 210 emisji przez 1 tydzień) 
- sześć wydań premierowych (ok.420 emisji przez 2 tygodnie) 
- dwanaście wydań premierowych (ok. 840 emisj przez 4 tygodnie) 

 
 

385,00 
350,00 
400,00 
590,00 
800,00 

Emisja 24-godzinna spotu filmowego, planszy reklamowej, ogłoszenia płatnego (do 180 sekund)  
 

- jedno wydanie premierowe w poniedziałek (ok. 90 emisji/tydzień) 
- jedno wydanie premierowe w środę lub piątek (ok. 60 emisji/5 dni) 
- trzy wydania premierowe (ok. 210 emisji przez 1 tydzień) 
- sześć wydań premierowych (ok.420 emisji przez 2 tygodnie) 
- dwanaście wydań premierowych (ok. 840 emisji przez 4 tygodnie) 

 
 

485,00 
420,00 
500,00 
690,00 
900,00 

Emisja 24-godzinna spotu filmowego, planszy reklamowej, ogłoszenia płatnego (do 300 sekund) 
 

- jedno wydanie premierowe w poniedziałek (ok. 90 emisji/tydzień) 
- jedno wydanie premierowe w środę lub piątek (ok. 60 emisji/5 dni) 

 
 

500,00 
485,00 

Emisja programu sponsorowanego (nie krótszy niż 3 min.) w jednym wydaniu programu lokalnego  

- (za każdą minutę) 
 

585,00 

Opracowanie graficzne planszy reklamowej z podkładem muzycznym i lektorem  
(materiały fotograficzne od zleceniodawcy) 

300,00 

Dodatkowe materiały do opracowania graficznego planszy reklamowej 120,00 

Produkcja reklamowego spotu wideo 30 sekundowego  
(wizyta u klienta, muzyka, wywiad, ogrywka) 

900,00 

 
Cennik publikacji reklam/ogłoszeń na stronie internetowej www.centrum.zgierz.pl: 

Rodzaj usługi 
Cena netto  

w PLN 

Publikacja statycznego bannera w oknie "pop-up"  
 

- wyskakującego po każdym pierwszym wejściu na stronę (za każde 7 dni publikacji) 

 
320,00 

Publikacja statycznego bannera (za każde 7 dni publikacji): 
 

- (duży) w środkowej sekcji strony 
- (mały) w dolnej sekcji strony 

280,00 
210,00 

Publikacja w oknie „slider” (suwak) w górnej sekcji strony (za każde 7 dni publikacji): 
 

- statycznego bannera (czas jednorazowego wyświetlenia do 10 sek.) 
- spotu filmowego (do 1 min.) 

175,00 
385,00 

 
 



Cennik pozostałych usług (netto): 

Rodzaj usługi 
Cena netto  

w PLN 

Nagranie płyty lub nośnik własny Klienta programów STVK „Centrum” Zgierz  
(czas łączny do 30 min.) do użytku prywatnego bez możliwości publicznego odtwarzania 

50,00 

Nagranie płyty lub nośnik własny Klienta programów STVK „Centrum” Zgierz (czas łączny do 15 
min.) z możliwością publicznego odtwarzania lub udzielenie Klientowi prawa do publicznego 
odtwarzania programów STVK „Centrum” Zgierz (czas łączny do 15 min.) 

250,00 

Udzielenie przez STVK  „Centrum” Zgierz patronatu medialnego * nad wydarzeniem  
o charakterze komercyjnym za każde rozpoczęte 30 minut pobytu zespołu redakcyjnego (w tym 
realizacja newsa oraz opcjonalnie relacji do emisji w programie lokalnym) 
* STVK zastrzega możliwość odmowy udzielenia patronatu bez podania przyczyny.  

150,00 

Wynajem studia greenbox (20 m2) na potrzeby produkcji zdjęciowej/filmowej  
- za każdą rozpoczętą godzinę 

250,00 

 

a)*  standardowa cena usługi 
b)* cena usługi dla członka Stowarzyszenia Telewizji Kablowej „Centrum” Zgierz  
       (opłacone na bieżąco składki członkowskie) 
 

Podane ceny nie zawierają podatku VAT.  
Wszystkie ceny podlegają negocjacji w zależności od rodzaju usługi i charakteru 
współpracy (jednorazowa lub stała). 

 


