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Emisja spotów reklamowych: 
 

Za każde rozpoczęte: cena mnożnik  
...15 sekund 60 PLN [x0,6] 

...20 sekund 80 PLN [x0,8] 

...25 sekund 100 PLN [x1,0] 

...30 sekund  120 PLN [x1,2] 

...35 sekund 150 PLN [x1,5] 

...40 sekund 200 PLN [x2,0] 

...45 sekund 250 PLN [x2,5] 

...60 sekund 400 PLN [x4,0] 

 

Opłaty dodatkowe za zlecenia specjalne:  
• Pierwsze miejsce w bloku: cena podstawowa spotu x 1,5  
• Wyłączność branżowa w bloku: cena podstawowa spotu x 2  
• Blok specjalny o określonej godzinie z zagwarantowaną samodzielnością: 
cena podstawowa spotu x 3  
• Brak reklam konkurencji godzin. przed i po emisji: cena podstawowa spotu x 
3, oraz równowartość 5 spotów 30 s  
Sponsoring Prognozy Pogody (za każdy dzień emisji): 
 

 1 spot/2 spoty  

do 4 tygodni  240/360 PLN 

4 - 12 tygodni (upust 10%) 216/324 PLN 

13 - 26 tygodni (upust 20%) 192/288 PLN 

26 - 52 tygodnie (upust 30%) 168/252 PLN 

 
UWAGA: Ilość wydań wiadomości regionalnych - 11, krajowych - 12. 
 
Rozmowa reklamowa:  
• "na żywo": za każdą rozpoczętą min. (nie więcej niż 5 min. w ciągu godziny) 
cena emisji 35 - sekundowego spotu.  
• nagrane: jak wyżej, oraz koszty produkcji  
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Konkurs  
• Za każdą rozpoczętą minutę jak w rozmowie reklamowej, oraz nagroda 
wartości minimum 50 PLN dla każdego laureata.  
 
Ogłoszenia drobne, czytane w blokach o 7.20, 13.10 i 17.40.  
• Ogłoszenia te nie mogą przekraczać 35 słów i są ofertą dla osób fizycznych, 
nie prowadzących działalności gospodarczej; 
• Koszt emisji wynosi - 50 gr. za słowo.  
 
 

Cennik produkcji reklam:  
• Dżingiel reklamowy (max 8 sekund) - 80 PLN  
• Komunikat(nagrany wg tekstu zleceniodawcy) - 120 PLN  
• Spot informacyjny (czytany, ułożony n a podstawie Informacji otrzymanych 
od zleceniodawcy) - 150 PLN  
• Spot standardowy (czytany, ułożony na podstawie informacji zleceniodawcy - 
zawierający wymyślone przez nas hasło, scenariusz, zastrzeżony podkład 
muzyczny, bądź udział dwóch lektorów) - 200 PLN  
• Spot specjalny (realizacja indywidualnych życzeń klienta - piosenka, znany 
powszechnie głos itp.) - Cena do negocjacji  
• Każdy dodatkowy projekt scenariusza 20 PLN  
• Roczna licencja autorska na emisję spotu na antenie Katolickiego Radia 
Podlasie W CENIE USŁUGI  
• Roczna licencja autorska na emisję spotu poza anteną Katolickiego Radia 
Podlasie od 250 PLN. 
 
Do wszystkich cen podanych w powyższym cenniku należy doliczyć 
23% podatku VAT. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obowiązuje od dn. 1.03.2014 


