ТАРИФА ЗА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ
27 октомври 2019 г.
Радио KATRA FM предoставя едни и същи условия и цени на всички регистрирани за участие в
изборите кандидати.
Условия, ред и тарифа за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания.
KATRA FM (100,4 МHz) е единственaтa търговска радиостанция с програма, която обслужва
информационно и музикално нуждите на Пловдивска област. Програмата е насочена основно към
слушатели с гъвкави нужди и възможности, на възраст между 18 и 40 години. Радиостанцията е
водеща за аудитория от 20 до 35 годишна възраст.
ИЗЛЪЧВАНЕ НА АУДИОКЛИП
Дължина на клип
До 10 секунди
До 15 секунди
До 20 секунди
До 30 секунди
До 45 секунди
До 60 секунди

Единична
цена до 100
броя
6.00 лв./бр.
7.20 лв./бр.
8.40 лв./бр.
9.60 лв./бр.
14.40 лв./бр.
19.20 лв./бр.

Единична
цена до 300
броя
5.40 лв./бр.
6.48 лв./бр.
7.20 лв./бр.
8.40 лв./бр.
13.20 лв./бр
15.60 лв./бр.

Единична
цена до 500
броя
4.80 лв./бр.
5.76 лв./бр.
6.60 лв./бр.
7.80 лв./бр.
12.00 лв ./бр
13.20 лв./бр.

Единична
цена до 1000
броя
4.38 лв./бр.
5.28 лв./бр.
6.00 лв./бр.
6.96 лв/бр.
10.80 лв./бр.
12.00 лв./бр.

ЗАПИС НА АУДИО КЛИП / СЪОБЩЕНИЕ - 96.00 лева.
ЖУРНАЛИСИТЧЕСКИ ФОРМИ:
Анонс, хроника, съобщение – 50.00 лева на минута
Интервю – до 40 програмни минути или 3 три включвания – 150.00 лева
Обръщение в ефир/запис – 100.00 лева до 2 минути
Визитка/презентация – 100.00 лева до 2 минути
Посочените цени са без включен ДДС.
УСЛОВИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ:
Рекламните материали (текстове, записи и други) трябва да бъдат получени най-малко 48
часа преди излъчването.
KATRA FM запазва правото да откаже излъчване в ефира или да прекъсне кампания
поради некачествен звуков материал или материал със съдържание и звуково оформление, което
нарушава закони в Република България.
Кампанията се води на български език.
Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на
гласове е престъпление.
Заплащането се извършва предварително, по банков път.
За контакти: Търговски отдел KATRA FM: reklama@katrafm.com тел. 032 634 655; 0899 105959

