Ponuka inzercie na 2 teletextoch za cenu jedného.
(JOJtext a teletext RTVS)
POPIS
> ponúkame inzerciu na teletextoch JOJ, PLUS, WAU, CINEMA, RIK, Jednotka, Dvojka, Trojka a Šport

> mesačná fakturácia odráža skutočne odvysielaný počet strán
> zmluvný vzťah vás nezaväzuje dĺžkou ani objemom inzercie
DODANIE PODKLADOV
Podklady pre prípravu inzercie (do rozsahu 5 teletextových strán) je potrebné dodať jeden pracovný deň pred
začiatkom kampane elektronickou poštou na adresu stvtext@rtvs.sk alebo teletext@teledata.sk.
Spôsob a frekvenciu aktualizácie prispôsobíme Vašim potrebám (štandardne jedenkrát denne).
> Maximálny rozsah teletextovej strany: 23 riadkov po 40 znakov (vrátane medzier a grafických znakov)
> Maximálny rozsah textu reklamného panelu (strana 100): 2 riadky po 37 znakov (pre grafiku 3 riadky)
CENA
Teletextová strana
Teletextová podstrana
Reklamný panel
Teletextový bilboard na strane 100

6,00 € / deň vysielania
2,00 € / deň vysielania
6,00 € / deň vysielania / 2 riadky
15,00 € / deň vysielania / celá strana

(iba teletext JOJgroup)

V cenne je zahrnuté:
> príprava teletextových strán a reklamných panelov podľa dodaných podkladov (vrátane grafickej
úpravy)
> odvysielanie prenajatých reklamných panelov
> denná aktualizácia prenajatých reklamných panelov
> odkaz na teletextovú stranu z úvodnej strany vybranej rubriky
CENA KAMPANE
cena za
kampaň

popis kampane a obdobie

forma / objem kampane

výpočet ceny

minimálna kampaň

1 x teletextová strana

(6,00 €) x 7 dní

42,00 €

malá kampaň
(7 dni)

1 x teletextová strana
+1 reklamný panel na strane 100

(6,00 € + 6,00 € ) x 7 dní

84,00 €

štandardná kampaň
(30 dní)

1 x teletextová strana
+1 x reklamný panel na strane 100

(6,00 € + 6,00 € ) x 30 dní
- 10% zľava

324,00 €
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FAQ - Čo znamenajú pojmy...?
> teletextová strana je číslo od 101 do 899 pridelené Vašej ponuke / Vašej teletextovej strane /, pomocou ktorého
si divák diaľkovým ovládačom zobrazí Váš inzerát vo vysielaní teletextu.
> teletextová podstrana je rozšírením teletextovej strany a spolu s ňou sa na obrazovke striedajú v uzatvorenom
cykle pod rovnakým číslom ako teletextová strana. Ku každému číslu je možné priradiť 25 podstrán.
> reklamný panel je časť teletextovej strany, kde je umiestnený odkaz na nasmerovanie divákov na Vašu ponuku
– teletextovú stranu. Štandardne je tvorený posledným dvojriadkom teletextovej strany, ktorý je zvýraznený
farebne a dvojnásobnou výškou písma.
> strana 100 je úvodná strana teletextu, ktorá sa zobrazí pri prepnutí TV prijímača do režimu teletext.
> na strane 100 je niekoľko teletextových podstrán, na ktoré je možné umiestniť reklamné panely.
> Teletextový bilboard je teletextová podstrana úvodnej strany teletextu, strany 100. Je to najvýraznejší typ
reklamného formátu v teletexte. Na Teletextový bilboard môžete umiestniť aj obsah Vášho inzerátu, alebo
slogan s odkazom ma Vašu teletextová stranu.
> teletext je rozdelený na rubriky, pričom každá sa začína úvodnou teletextovou stranou s obsahom rubriky.
Správy
Zahraničie
Počasie

110
135
160

Ekonomika
Šport
Program

180
200
300

Kultúra
Magazín
Inzercia

400
500
700

> súčasťou každej inzercie je odkaz na Vašu teletextovú stranu z úvodnej strany vybranej rubriky. Štandardne
v RTVS rubrika Inzercia a v JOJtexte Nová práca.

> na úvodnej teletextovej strane rubriky je tiež možné umiestniť reklamný panel s odkazom na Vašu ponuku

Vaša kampaň v praxi...
1. Divák si zapne teletext
a zobrazí sa mu strana 100
s Vaším reklamným panelom

2a. Divák si zvolí teletexové číslo
úvodnej strany rubriky
s informáciami, ktoré ho zaujímajú.

3a. Divák si zvolí teletexové číslo
strany s Vašou ponukou.

2b. Divák si na základe reklamného
panelu na strane 100 zvolí teletextové
číslo strany s Vašou ponukou priamo
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Je dôležitý reklamný panel pre úspech Vašej kampane?
> reklamný panel na strane 100 výrazne zvýši odozvu na Vašu ponuku;
> reklamný panel odporúčame pri intenzívnejšej alebo kratšej kampani;
> pre dlhodobejšie kampane odporúčame reklamný panel na začiatku inzercie a rovnako pri
každej väčšej aktualizácii;
Čo ešte je dôležité pre úspech Vašej kampane?
> primeraný počet telextových podstrán – neodporúčame viac ako 6;
> aktuálnosť obsahu Vašich teletextových strán, čím častejšia aktualizácia tým lepšie;
> pri statickejších kampaniach odporúčame zmenu vo farbe alebo grafickom spracovaní;
> primeranosť množstva detailných informácií.
Je možné získať zľavy?
> áno, poskytujeme zľavy pri dlhšej inzercii alebo pri väčšom počte teletextových strán; zľava
môže byť do 10% do 30%;
REFERENCIE
€URO - PERSONAL
ADZ SYNERGY SK
ASMS
BARCI-SK
BERŠA,
CassCo Building
CentralWork
CNL Global
DAMAX AGENCY
DUMAKOV
EDYMAX HOLDING
EXPRESSWORK

EUROTRADE - SK
FIMI
GWA
IC - Aumont
KFŠ - DELTA,
KM-JOB
KONŠTRUKTER
LUTO Automotive
MANPOWER SLOVENSKO
MANUVIA JOBLINER
MEDIATEX
Trudič
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PAMEX PJ
PERSO - MB
PK DOAN SLOVAKIA
L-Work
PMS invest
PROFFI GROUP
RENEWAL AGENCY
SK Expres
Slovmedia.sk
SUNSET Blvd
TIPOS
SIMIX SK
Trumal
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PRÍKLADY SPRACOVANIA - TELETEXTOVÉ STRÁNKY
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PRÍKLADY SPRACOVANIA – TELETEXTOVÉ BILBOARDY:

PRÍKLADY SPRACOVANIA - REKLAMNÉ PANELY:
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