ECHO

RUŽINOVSKÉ

RUŽINOV

TELEVÍZIA

CENNÍK

Cenník inzercie
499 € / mesiac*

949 € / mesiac*

359 € / mesiac*

ZĽAVY PRE BEŽNÚ INZERCIU
- 25 % ak je súčasťou inzercie vystrihovací zľavový kupón
- 15 % 2 opakovania
- 25 % 3 opakovania
- 35 % 4 až 9 opakovaní
- 40 % 10 a viac opakovaní

1/1

1/2

PRÍPLATKY

1/3

210x297 mm

182x135 mm

+ 100 % - umiestnenie inzercie na zadnú obálku
+ 50 % - umiestnenie inzercie na konkrétnu stranu
+ 30 % - ďaľšie požiadavky týkajúce sa umiestnenia inzercie **

182x90 mm / 70x270 mm

(** pravá strana, ľavá strana, umiestnenie na redakčnú stranu)

249 € / mesiac*

139 € / mesiac*

STORNO POPLATKY
40 % - 7 dní pred uverejnením
100 % - 5 dní pred uverejnením
VKLADANIE REKLAMNÝCH LETÁKOV A PRÍLOH
Cena za vloženie 1 letáku do mesačníka bez balenia do fólie:

1/8

1/4

182x67,5 mm

a) cena za vklad na presnú pozíciu/stranu: 0,049 € / ks*
b) cena za vklad na ľubovoľnú pozíciu/ stranu: 0,029 € / ks*

91x67,5 mm

TECHNICKÉ PODMIENKY

ZĽAVY PRE POLITICKÚ INZERCIU

Plnofarebné periodikum vo formáte A4. Sadzobný rámec: 210x297mm.
Podklady dodávať vo formáte PDF (CMYK/300dpi)
+ 3 mm spadavka zo všetkých strán

- 20 % 5 až 9 opakovaní
- 30 % 10 až 14 opakovaní
- 40 % 15 a viac opakovaní

Harmonogram vydaní

FEBRUÁROVÉ ČÍSLO 02/2021

MÁJOVÉ ČÍSLO 05/2021

Uzávierka pre objednanie inzercie: 11. 1. 2021
Uzávierka pre doručenie podkladov k inzercii: 14. 1. 2021
Dátum vydania mesačníka: 22. 1. 2021

Uzávierka pre objednanie inzercie: 6. 4. 2021
Uzávierka pre doručenie podkladov k inzercii: 9. 4. 2021
Dátum vydania mesačníka: 23. 4. 2021

MARCOVÉ ČÍSLO 03/2021

JÚNOVÉ ČÍSLO 06/2021

Uzávierka pre objednanie inzercie: 5. 2. 2021
Uzávierka pre doručenie podkladov k inzercii: 10. 2. 2021
Dátum vydania mesačníka: 19. 2. 2021

Uzávierka pre objednanie inzercie: 5. 5. 2021
Uzávierka pre doručenie podkladov k inzercii: 10. 5. 2021
Dátum vydania mesačníka: 21. 5. 2021

APRÍLOVÉ ČÍSLO 04/2021

JÚLOVO-AUGUSTOVÉ DVOJČÍSLO 07-08/2021

Uzávierka pre objednanie inzercie: 5. 3. 2021
Uzávierka pre doručenie podkladov k inzercii: 10. 3. 2021
Dátum vydania mesačníka: 19. 3. 2021

Uzávierka pre objednanie inzercie: 7. 6. 2021
Uzávierka pre doručenie podkladov k inzercii: 10. 6. 2021
Dátum vydania mesačníka: 25. 6. 2021

Cenník reklamy
Formát

Dĺžka vysielania

Umiestnenie

Počet opakovaní

Cena*

Reklamný spot

30 sek

V pevnom reklamnom bloku

10 krát denne

30 €/deň

Statická inforeklama

30 sek

V pevnom reklamnom bloku

10 krát denne

30 €/deň

Telenákup

90 sek

V pevnom reklamnom bloku

5 krát denne

90 €/deň

max. 3 min

V pevnom reklamnom bloku,
resp. v reláciách: Svet Ružinova
alebo TV Šport

5 krát denne/ 7 dní
v týždni

350 €/týždeň

max 1,5 min

V relácii
Ružinovské správy

5 krát denne

100 €/deň

Komerčný rozhovor

max. 3 min

V pevnom reklamnom bloku/
resp. v určenej relácii

5 krát denne/ 7 dní
v týždni

250 €/týždeň

Sponzorský oznam

max 20 sek

Krátky oznam pred
a po skončení v určenej relácii
podľa dohody so zadávateľom

Premiéry a reprízy
relácie

100 €/10 odvysielaní

Komerčná reportáž

Dĺžka vysielania

Umiestnenie

Počet
opakovaní

Týžden*
-20% zľava

Mesiac*
-30% zľava

3 mesiace*
-45% zľava

Reklamný spot

30 sek

V pevnom
reklamnom bloku

10 krát denne

168 €

630 €

1 485 €

Statická inforeklama

30 sek

V pevnom
reklamnom bloku

10 krát denne

168 €

630 €

1 485 €

Telenákup

90 sek

V pevnom
reklamnom bloku

5 krát denne

504 €

1 890 €

4 455 €

Špeciálne balíčky

Účasť v reláciách TVR
podľa dohody so zadávateľom možnosť kombinácie s reklamným spotom alebo sponzorským oznamom pred alebo po skončení relácie
Názov relácie

Popis relácie

Dĺžka účasti v relácii

Počet opakovaní

Cena*

60 min diskusná relácia zameraná
na pálčivé ružinovské témy

20 min

1 krát denne / 3 dní v týždni

250 €

Ergo

60 min magazín o zdraví

20 min

1 krát denne / 3 dní v týždni

250 €

Garde

60 min dámsky magazín

20 min

1 krát denne / 3 dní v týždni

250 €

Relax

60 min oddychový magazín
s rôznym zameraním

20 min

1 krát denne / 3 dní v týždni

250 €

60 min relácia určená seniorom

20 min

3 krát do mesiaca

250 €

15 min kulinárska relácia

15 min

3 krát denne / 14 dní v mesiaci

400 €

15 min relácia o zvieratkách

15 min

3 krát denne / 14 dní v mesiaci

400 €

10 min relácia zo sveta šoubiznisu

10 min

5 krát denne / 14 dní v mesiaci

500 €

20 min hudobná relácia

10 min

5 krát denne / 14 dní v mesiaci

500 €

Aréna

Klub seniorov
Menučko
Labku na to
Na okraj
Vynil

Všetky relácie sú k dispozícii v archíve na www.tvr.sk. Na objednávku zabezpečíme kompletné spracovanie reklamných spotov, ako aj statickej reklamy - cena dohodou
podľa náročnosti výroby. Cenník produkčných a postprodukčných prác zasielame na vyžiadanie.

Cenník internetovej reklamy
Zobrazenie

ww.tvr.sk
www.ruzinovskeecho.sk

Umiestnenie

Technické podmienky

Cena*

PR článok s odkazom
na stránku klienta

umiestnenie na titulnej stránke webu - front slider

1600 x 320 px

90 €/mesiac/web

Leaderboard

umiestnenie na titulnej stránke - vrchná časť webu

728 x 90 px

80 €/mesiac/web

Square banner

umiestnenie na titulnej stránke - vrchná časť webu

250 x 250 px

80 €/mesiac/web

Leaderboard

umiestnenie na titulnej stránke - spodná časť webu

728 x 90 px

70 €/mesiac/web

Square banner

umiestnenie na titulnej stránke - spodná časť webu

250 x 250 px

70 €/mesiac/web

Square banner

umiestnenie na podstránkach webu

250 x 250 px

50 €/mesiac/web
* Všetky ceny sú bez DPH

OBJEDNÁVKA REKLAMY A INZERCIE
Objednávateľ: ........................................................................................ IČO: ...................................................................... DIČ/IČ DPH: ..................................................
Kontaktná osoba: ................................................................................ Telefón: .............................................................. E-mail: ...............................................................
Fakturačná adresa: ............................................................................ Poštová adresa: ............................................................................................................................
Ružinovské Echo
Číslo vydania: ................................................ Dátum vydania: ........................................... Počet opakovaní:..................... Rozmer: .......................................
Mesiace: ......................................................................................................................................... Príplatok:...................................... Zľava: ............................................
Cena *: ...............................................................€
Poznámky: ................................................................................................................................................................................................................................................................
Televízia Ružinov
Formát:...............................................................Termíny: .......................................................... Počet opakovaní: .................... Zľava: .............................................
Cena *:................................................................ €
Poznámky: ................................................................................................................................................................................................................................................................
Internetová reklama
Umiestnenie:
ww.tvr.sk

www.ruzinovskeecho.sk

Rozmer: ............................................................Termíny uverejnenia: ........................................................................................................................................................
Zľava: ................................................................. Cena *: ......................................................................................................................................................................................
Poznámky: ................................................................................................................................................................................................................................................................
Cena celkom* : ..............................................€
Súhlasím so zmluvnými a obchodnými podmienkami TVR a RE, s.r.o.
Dátum: ............................................................... Pečiatka a podpis:

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ A OBCHODNÉ PODMIENKY
Mesačník Ružinovské Echo vychádza 10krát do roka nasledovne: január-február (dvojčíslo), marec, apríl, máj, jún, jul-august (dvojčíslo), september, október, november, december. Presné umiestnenie Vašej inzercie v mesačníku Ružinovské Echo je v kompetencii vydavateľa/ šéfredaktora. Inzercie sú umiestňované na inzertných
stranách. Na prednej titulke a na redakčných stranách 2-3, 4-5 a 16-17 (resp. na poslaneckej dvojstrane bez ohľadu na umiestnenie) inzercie neuverejňujeme. Výber
umiestnenia inzercie zadávateľom je spojený s prirážkou k aktuálnym cenníkovým cenám (viď. príplatky). Uzávierka pre objednanie inzercie je vždy 5teho dňa v mesiaci.
Uzávierka pre doručenie podkladov k inzercii je vždy 10teho dňa v mesiaci.
Objednanie inzercie je možné len na základe kompletne vyplneného a podpísaného objednávkového formulára odoslaného zo strany objednávateľa na adresu:
reklama@tvr.sk, prípadne odovzdaného osobne obchodnému zástupcovi spoločnosti TVR a RE, s.r.o. Objednať inzerciu je možné aj kompletným vyplnením a podpísaním elektronického objednávkového formulára na stránkach www.ruzinovskeecho.sk a www.tvr.sk.
Objednávka na uverejnenie inzercie bude akceptovaná len v prípade, že bude doručená vydavateľovi v časovom termíne do uzávierky príslušného čísla mesačníka. Objednávka musí obsahovať všetky údaje potrebné pre uverejnenie inzercie a to hlavne: obchodný názov objednávateľa, fakturačnú a poštovú adresu, IČO, DIČ, meno, emailovú
adresu a telefonický kontakt na objednávateľa, označenie subjektu, v prospech ktorého sa inzercia objednáva, číslo vydania, dátum vydania, rozmer objednanej inzercie,
počet uverejnení inzercie, cenu inzercie, dátum vyhotovenia objednávky, pečiatku a podpis povereného zamestnanca objednávateľa. V prípade, že si objednávateľ praje
rozšíriť predmet objednávky, musí o tom písomne informovať vydavateľa na adrese reklama@tvr.sk a to čo najskôr. Až po obdŕžaní písomného súhlasného stanoviska
zo strany vydavateľa sa rozšírený predmet objednávky stáva záväzným. Objednávka na vkladanie externých príloh (vkladačky/letáky) do mesačníka musí byť doručená
vydavateľovi minimálne mesiac pred plánovaným vydaním daného čísla mesačníka. Podklady k vkladaniu musí mať vydavateľ k dispozícii vo vytlačenej forme najneskôr
v deň tlače mesačníka. Redakcia si vyhradzuje právo neprijatia objednávky inzercie bez udania dôvodu. Podklady k inzercii musia byť doručené na adresu reklama@tvr.sk
v časovom termíne stanoveným vydavateľom. V prípade, že objednávateľ nemá možnosť dodať podklady v súlade so stanovenými technickými podmienkami, môže u vydavateľa objednať grafické spracovanie inzercie za vopred dohodnutú a obomi stranami odsúhlasenú finančnú odmenu. Politická inzercia, ako aj vkladačky (vložené volebné plagáty, letáky) musia zo zákona obsahovať údaje o objednávateľovi a dodávateľovi v rozsahu meno, priezvisko a obec trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov
a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu. Objednávateľ je v plnom rozsahu zodpovedný za obsah inzercie a zaväzuje sa, že dodaná inzercia
nebude v rozpore s právnymi predpismi a dobrými mravmi."
Vydavateľ môže odmietnuť uverejnenie inzercie ak:
- nebola splnená akákoľvek z vyššie uvedených podmienok,
- vydavateľ vopred neodsúhlasil objednávateľovi uverejnenie inzercie,
- inzercia by mohla poškodiť dobré meno vydavateľa,
- inzercia je v rozpore so zákonom, dobrými mravmi alebo záujmami vydavateľa, týka sa to najmä politickej inzercie s prejavmi rasovej alebo náboženskej neznášanlivosti
a extrémizmu." Spoločnosť TVR a RE, s.r.o. ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje objednávateľov a potenciálnych objednávateľov, a to v rozsahu, spôsobom a za
účelom v súlade s platnými právnymi predpismi a podľa Zásad ochrany osobných údajov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto Všeobecných obchodných podmienok ako ich príloha.
* Všetky ceny sú bez DPH

