PROMOCJA NA ANTENIE TV WIELKOPOLSKA

Miesięczny koszt kampanii w głównym paśmie programowym TV Wielkopolska wynosi 4 tys.
zł netto. Dużo? Nic bardziej mylnego! Taka kampania porównywalna jest cenowo z reklamą
w lokalnej rozgłośni radiowej. Różnice? Lokalne radio swoim zasięgiem obejmuje 200-300
tysięcy odbiorców w rejonie miasta, tymczasem TV Wielkopolska jest odbierana w 500
tysiącach mieszkań i domów na terenie całego województwa, a licząc, że przeciętna rodzina
składa się z trzech osób, program TV Wielkopolska może obejrzeć aż MILION PIĘĆSET
TYSIĘCY widzów! Do tego kanał TV Wielkopolska przez całą dobę można oglądać wszędzie na
świecie – w komputerach, smart fonach i tablecie – za pośrednictwem Internetu na stronie
http://www.wielkopolska.tv/tv-wielkopolska-na-zywo/ To się po prostu opłaca!!!
Dlaczego warto? Z oferty Państwa firmy mogą korzystać nie tylko klienci z najbliższej okolicy.
Oszczędni z natury Wielkopolanie bardzo często są gotowi przejechać kilkadziesiąt
kilometrów, by kupić lub skorzystać z jakiejś usługi taniej, niż w swoim miejscu zamieszkania.
WARTO więc zaprezentować swoją firmę większemu gronu odbiorców. Nasze telewizja jest
oglądana przez widzów z dużych miast i wielu wielkopolskich gmin, miejscowości.

PROMOCJA W GŁÓWNYM PAŚMIE ANTENOWYM

Główne pasmo informacyjne, zaczynające się programem „Ekspres Wielkopolski”
(najważniejsze informacje z Poznania, Piły, Leszna, Kalisza i Konina). Premiera serwisu
informacyjnego godz. 17:30.

1. Spot reklamowy:

30-sekundowy spot reklamowy emitowany tuż po serwisie informacyjnym „Ekspres
Wielkopolski”. Wartość miesięcznej kampanii – 4.000 zł netto. W ramach tej kwoty
otrzymują Państwo 4 emisje spotu reklamowego dziennie (po serwisie informacyjnym o
godz. 17:30, 19:00, 21:00 oraz następnego dnia o 8:00 w dniach poniedziałek-sobota), co
daje łączną ilość 96 emisji reklamy w miesiącu. Łatwo więc przeliczyć, że pojedyncza emisja
spotu reklamowego kosztuje zaledwie 40 złotych!





Jeśli zdecydują się Państwo promować swoją firmę przez 3 miesiące – spot reklamowy
promujący Państwa ofertę przygotujemy ZA DARMO! Dodajmy, że cena produkcji takiego
spotu reklamowego w wielu firmach wyspecjalizowanych w realizacji wideo zaczyna się od
tysiąca złotych w górę.
Jeśli są Państwo zdecydowani przedłużyć okres trwania promocji w naszej TV powyżej 6
miesięcy, otrzymają Państwo dodatkowe 16 emisji reklamy (po 4 emisje w każdą niedzielę
miesiąca).
A może chcą Państwo promować swoją firmę na antenie TV Wielkopolska przez cały rok? To
rozwiązanie okazuje się NAJBARDZIEJ KORZYSTNE! Wówczas zagwarantujemy Państwu 8
emisji dziennie (17:30, 19:30, 21:00, 6:30, 8:00, 10:00, 12:00, 15:00 w dniach poniedziałekniedziela), co daje 240 emisji w miesiącu za 2.000 zł netto! Przeliczmy więc jeszcze raz… Jeśli
zdecydują się Państwo promować swoją firmę w TV Wielkopolska przez cały rok, to jedna
emisja spotu kosztować będzie TYLKO 16 złotych!!!

2. Wskazanie sponsorskie:
Jedną z najskuteczniejszych form promocji Państwa firmy jest tzw. „wskazanie sponsora”.
Polega ono na umieszczeniu krótkiego, 8-sekundowego spotu prezentującego Państwa firmę
przed i po prognozie pogody. Cena takiej miesięcznej kampanii, to 3 tys. zł netto.
W ramach tej formy promocji, oferujemy Państwu emisję 8-sekundowego nagrania przed
rozpoczęciem i po zakończeniu prognozy pogody o wszystkich porach dnia jej nadawania,
czyli około godziny 18:00, 20:00, 21:30, 7:00, 8:30, 10:30, 12:30 i 15:30 w dniach
poniedziałek-piątek. Łącznie Państwa spot sponsorski zostanie dotrze do odbiorców TV
Wielkopolska aż 320 razy w ciągu miesiąca!
Jeśli podejmą Państwo decyzję o promocji poprzez „wskazanie sponsorskie” przez okres
jednego roku – kwota takiej kampanii zmaleje do zaledwie 2 tys. zł netto, co przy 320
emisjach miesięcznie jest z całą pewnością bardzo opłacalnym rozwiązaniem dla Państwa
firmy.

PASMA LOKALNE

Na antenie TV Wielkopolska każdego dnia emitowane są pasma lokalne (godz. 9:30, 13:30,
16:30, 19:00). Każdego dnia lokalny program skierowany jest do odbiorców z konkretnego
wielkopolskiego miasta. To doskonała okazja, by dotrzeć z reklamą Państwa firmy do
mieszkańców, którzy mogą zostać Państwa klientami.


W poniedziałki emitujemy podsumowanie wydarzeń tygodnia dla widzów z Poznania. We
wtorki na naszej antenie gości program lokalny z Kalisza, w środy z Leszna, w czwartki z
Konina, a w piątki pasmo informacji lokalnych dla widzów z Piły. Lokalny program emitowany
jest czterokrotnie w ciągu doby.

Ile to kosztuje? Promocja w TV Wielkopolska podczas lokalnych pasm, to tylko 2000 zł netto
miesięcznie. W ramach tego otrzymują Państwo 4 emisje spotu reklamowego dziennie, od
poniedziałku do piątku, czyli łącznie 80 emisji reklamy. Przeliczając, wyemitowanie jednego
30-sekundowego spotu kosztuje tylko 37 złotych!!!
Jeśli podejmą Państwo decyzję o emisji reklamy przez trzy miesiące – spot reklamowy gratis.
W przypadku emisji reklamy przez pół roku – reklama będzie emitowana także w soboty o
tych samych godzinach. Jeżeli chcą Państwo postawić na roczną promocję – GRATIS
dorzucimy także emisję spotu reklamowanego we wszystkie niedziele!

WIELKOPOLSKA KRONIKA

Pasmo „Wielkopolska Kronika”, to codzienny przegląd wydarzeń z powiatów i gmin
położonych na terenie województwa. Program emitowany jest o godz. 11:30, 17:00 i 22:30.
W tym przypadku kampania miesięczna kampania reklamowa jest najtańsza. Jej koszt to
tylko 2000 zł netto. W ramach tej kwoty reklama emitowana jest 3 razy dziennie od
poniedziałku do piątku (czyli 60 razy w miesiącu, co daje 33 złote za każdą emisję 30sekundowej reklamy)
Spot reklamowy, składający się z planszy tekstowej, fotografii produktów Państwa firmy i
głosu lektora przygotowujemy całkowicie gratis!!!
-w przypadku emisji przez pół roku, gratis dodajemy promocję w soboty
-promocja Państwa firmy przez cały rok – gratis emisja w każdą niedzielę

PROMOCJA PROGRAMOWA
To oferta skierowana i stworzona w celu promocji samorządów (dokonań i działań miast,
powiatów, gmin), instytucji i organizacji (np. biblioteka, dom kultury, kino, lokalna grupa
działania itd.), firm i przedsiębiorstw (np. spółdzielnia mleczarska, spalarnia odpadów,
nadleśnictwo, gospodarstwo agroturystyczne czy centrum handlowe).
Ta forma promocji polega na realizacji i emisji dwóch nagrań w miesiącu:
- krótkiego reportażu o długości 2-4 minut, relacjonującego ważne dla Państwa wydarzenie
- wywiadu w studiu TV Wielkopolska o długości około 10 minut.

1) Realizacja reportażu-relacji polega na tym, że to nasz reporter przyjeżdża do Państwa
konkretnego dnia i o konkretnej godzinie, by zarejestrować kamerą ważne dla
Państwa wydarzenie. Takie nagranie, po opracowaniu przez naszych dziennikarzy,
składa się z kilku wypowiedzi wskazanych przez Państwa osób. Materiał emitowany
jest w paśmie „Wielkopolska Kronika” o godz. 11:30, 17:00 i 22:30 – wraz z
powtórkami oraz opublikowany zostanie na portalu www.wielkopolska.tv

2) Realizacja rozmowy-wywiadu w naszym studiu przebiega w następujący sposób –
konkretnego dnia i o umówionej wcześniej godzinie (termin zależy od Państwa), do
naszej siedziby w Koninie przyjeżdża od 1 do 3 oddelegowanych przez Państwa osób.
Rozmowa z dziennikarzem podsumowuje ostatnie działania/dokonania Państwa

firmy/instytucji, porusza kwestie trwających obecnie działań i zapowiada te
planowane. Taki 10-minutowy wywiad emitowany jest na naszej antenie w głównym
paśmie programowym (między godzinami 18:00-19:00, 20:00-21:00, 21:30-22:30,
7:00-8:00, 8:30-9:30, 10:30-11:30, 12:30-13:30 i 15:30-16:30). Ponadto nagrana
rozmowa publikowana jest na portalu www.wielkopolska.tv
Podsumowując – w ramach umowy na promocję programową, otrzymują Państwo każdego
miesiąca realizację i trzykrotną emisję krótkiego reportażu w paśmie „Wielkopolska Kronika”
oraz nagranie w naszym studiu 10-minutowej rozmowy, która następnie zostanie
dziesięciokrotnie wyemitowana w głównym paśmie o największej oglądalności. Ponadto
zarówno reportaż, jak i wywiad, opublikowane zostaną na portalu www.wielkopolska.tv a
pliki z obydwoma nagraniami otrzymają Państwo w formacie HD do dalszej, nieograniczonej
dystrybucji (np. na portalach społecznościowych, własnej stronie internetowej, na targach
promocyjnych czy w innych mediach). Taka współpraca warta jest 2 tys. zł netto miesięcznie!

