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ПРАЙС ЛИСТ

Розміщення рекламних відеоматералів в ефірі телеканалу

Вид розм іщ ення
О д иниця

вим іру
Еф ірний час

Вартість за 
одиницю, грн

Рекламний спот 1 сек Пн - нд
24:01 -18:00 14

18:01-24:00 16

Інформаційний або 
рекламний сюжет "Дніпро. 
Актуально", зйомка 
сюжета, 4 вих.

До 120 сек Пн - нд 19:00, 21:30, 23:30 3500* - 6000

Інформаційний або 
рекламний сюжет "
Дніпро. Актуально", зйомка 
сюжета, 6 вих.

До 180 сек Пн - нд 19:00, 21:30, 23:30 9000

Гість у студії 12-20 хв пн - нд 7:00 - 23:00 6000 - 9000

Телепродаж хв пн-нд за погодженням 9

Розміщення відеоматералівне не рекламного характеру в ефірі телеканалу

Вид розм іщ ення
О д иниця

ви м іру
Еф ірний час

Вартість за 
од ини ц ю , грн

Відеоматеріали хв пн-нд за погодженням 200*

Розміщення рекламних матералів на сайті https://www.dnipro.tv

Вид Розм іщ ення Вартість, грн

Новина на сайті в ленті новин (до 2000 зн) 3000

Ріі стаття в ленті новин (до 5000 зн) 3500

Закріплення в рубриці 500

Пост на сторінці ФБ 500

https://www.dnipro.tv


Виготовлення рекламних відеоматеріалів

Вид п р о д укц ії
О диниця

ви м іру
Терм ін и  та надбавки за те р м ін о вість

Вартість за 
одиницю

Рекламний або 
іміджевий ролик хв 3 - 5 днів протягом доби +100% від 7000** грн

Сюжет у телепередачі до 7 хв 1-4 тижні протягом тижня + 25% 8000 грн

Іміджевий фільм 15 хв 1-4 тижні протягом тижня + 100% від 14000** грн
Послуга
озвучення,дубляжу

1 хв 1-4 днів протягом доби +100% 400 грн

Екскурсія на каналі Дніпро ТВ

Вид Зм іст
Вартість за кож ного  

відвідувача, грн

Оглядова екскурсія огляд операторської,студії відео монтажу, студії 
новин, ньюзруму, огляд великої студії

200

Оглядова екскурсія + 
загальний відео- 
продакшн екскурсії (до 
2-х хвилин)

огляд операторської,студії відео монтажу, студії 
новин, ньюзруму, огляд великої студії, 

операторська зйомка самої екскурсії, яку потім 
змонтують в один загальний відео продакшн 

для послідуючої передачі відвідувачам екскурсії

500

Обов'язкові умови проведення оглядової екскурсії:

1. Завчасні (не раніше 3-х робочих днів) домовленості щодо дня і часу проведення екскурсії 
(тільки робочі дні, не раніше 14:00)

2. Кількість відвідувачів: не менше 7 і не більше 10 відвідувачів
3. Тривалість е к с к у р с ії-1 година

У вартість не входить прибуткова частина замовника екскурсії.

Знижки та надбавки

Типові знижки

Національний товаровиробник, українські спортивні клуби 20%

Замовлення більше ніж 30000 грн. 10%
Знижки від обсягу більше ніж 50 хвилин (соціальні проекти) 30%

Знижка при организації заходів більше 5 годин 50%

Знижка для РА
Тільки для рекламних агенцій 25%

Партнерство та іміджеві форми розміщення 10%

Надбавки

Сезонні
Січень -10%

Грудень 15%

терміновість 100%
реклама політичних партій (політична реклама) поза 

виборчим процесом
200%

"вартість для грома,

Знижки та на, 
Знижки

ціни

ганізаціи, державних та комунальних підприємств, 
ної влади, соціальних проектів________________

ся в залежності від складності робіт
ослідовно, починаючи с сезонної надбавки
джуються на виготовлення матеріалів

і з урахуванням ПДВ, в національной валюті України


