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                                                                                  ПРАЙС-ЛИСТ
(вартість розміщення реклами вказана з урахуванням ПДВ )

на виготовлення та розміщення реклами на LCD панелях (42”-55“)
 у Харківському метрополітені на 14 станціях 1-ої категорії

РОЗМІЩЕННЯ ВІДЕО-РОЛИКІВ І ПРОМО-СЛАЙДІВ (за 1 показ/ на годину на 1-ому LCD екрані)

ОБ`ЄКТИ, НА ЯКИХ РОЗМІЩЕНІ ПЛАЗМОВІ ТА  LCD ЕКРАНИ
Харківський метрополітен
khmeav01 ст. метро «23  Серпня» Дві 55`` горизонтальні панелі по  центру платформи 0,28
khmebr02 ст. метро «Ак. Барабашова» Дві 55`` горизонтальні панелі по  центру платформи 0,37
khmebt03 ст. метро «Ботанічний Сад» Дві 55`` горизонтальні панелі по  центру платформи 0,28
khmega04 ст. метро «Проспект Гагаріна» Дві 50`` горизонтальні панелі по  центру платформи 0,28
khmegr05 ст. метро «Героїв Праці» Дві 55`` горизонтальні панелі по  центру платформи 0,42
khmems06 ст. метро «Ім. Масельського» Дві 55`` горизонтальні панелі по  центру платформи 0,24
khmeis07 ст. метро «Історичний музей» Одна 42`` горизонтальна панель у касовій залі 0,22
khmegk08 ст. метро «Палац Спорту» Дві 50`` горизонтальні панелі по  центру платформи 0,28
khmena09 ст. метро «Наукова» Дві 50`` горизонтальні панелі по  центру платформи 0,30
khmepr10 ст. метро «Індустріальна» Дві 50`` горизонтальні панелі по  центру платформи 0,24
khmepu11 ст. метро «Пушкінська» Одна 49`` горизонтальна панель у касовій залі 0,22
khmeun12 ст. метро «Університет» Дві 58`` горизонтальні панелі по  центру платформи 1,02
khmehg13 ст. метро «Холодна Гора» Дві 50`` горизонтальні панелі по  центру платформи 0,42
khmevk14 ст. метро «Південний вокзал» Одна 43`` горизонтальна панель у касовій залі 0,22

*ціна довідкова - залежить від сезонної прохідності об’єкта розміщення і може змінюватись
Матеріал приймається у форматах: AVI DV, HD AVI, DVD  1920*1080, 1280*720 (співвідношення сторін 16:9) – для трансляції в метро. 
Відеоролик повинен бути українською мовою. (Зміна контента 2 рази на тиждень по понеділкам та четвергам) 

Виготовлення відеопродукції

  

«Затверджую»

Директор  ТОВ ІРФ 
«Телемак»  Чехурський В.В. 
дійсний з 04.09.2020 р.

 г.

Слайд-ролик 5-15 сек  (3-4 фото замовника) (кожна дод. секунда 50 грн.)
з використанням 2D-графіки + 300 грн., 3D-графіки + 800 грн. 3D-анімації + 300 грн/сек
Одне доопрацювання готового ролика згідно сценарного плану безкоштовне, кожне наступне (за сцен. планом)
Виготовлення інформаційного сюжету, відеоролика з відеозйомкою (до 60 секунд)
з використанням 2D-графіки + 300 грн., 3D-графіки + 900 грн.

від 900 гр. 

від 250 гр.
від 2000 гр.

Доопрацювання відеоролика із матеріала замовника по готовому проекту від 500 грн
Присутність замовника при монтажі матеріала/запису звука

Запис диктора - звук (жіночий/чоловічий голос) до 30 секунд

від 100 
грн./год
150/250 грн

Зйомка 4К, HDV, StadyCam ( 2-3 години ) (у подальшому 80 грн/год)                                                                             від 400 гр.
Послуги фотозйомки у робочий час (за годину роботи без передачі матеріала), у неробочий час к-нт *1,5 
Передача виробничого фотоматеріала до 40 фото
Передача виробничого відеоматеріала (до 1 години)
Ротація на сайті  www  .  mymisto  .  info

від 150 гр.
від 150 гр.
від 400 гр.
Включено

При передачі прокатних прав застосовується коефіцієнт до ціни 1,5 - 2.5

http://www.mymisto.info/
http://www.mymisto.info/


  «Акція 1+1 = 3!»

Унікальна  можливість  встигнути  отримати  1  рекламний  місяць  у  подарунок!
Розміщуйте відеоролик  у  мережі  «Метроинформ»* протягом 2  місяців до  Нового
року, та отримуйте +1 місяць у подарунок у першому півріччі 2021!**

А при  сумі прокату  від  3000  грн. та  більше   в  місяць  у  подарунок  ***  передача
прокатних прав на слайдовий ролик за виготовленням по макету.
 
Додатково ваш ролик розміщується у відео-каталозі на сайті www.mymisto.info 
*Мережа «Метроинформ»  -  це 25  плазмових  екранів  у  Харківському  метро  на  14
станціях 1-ої категорії
**  За умовою оплати до 31 грудня  2020. Акція може закінчитись раніше, до повного
заповнення ефірного часу. Вибір бонусного місяця залежить від заповнення ефірного
графіка.
*** Під  подарунком мається на увазі купівля за 1 грн. за умовою оплати виготовлення
ролика згідно прайса по даному виду робіт.

Акція діє з 04 вересня по 31 грудня 2020 року. 
 За додатковими умовами розміщення і термінам дії уточнюйте у вашого менеджера 

за т. 3400447, 7555300,7574375
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