UBND TỈNH BẮC KẠN

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐÀI PHÁT THANH & TRUYỀN HÌNH

BẢNG GIÁ THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 100/QĐ - PTTH ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Đài PT&TH Bắc Kạn)
Được thực hiện từ ngày 01/3/2019
I . QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH
1.1. Quảng cáo bằng hình ảnh động (TVC):
Khung giờ

Mã giờ

Đơn vị tính: 1.000 VNĐ
Thời lượng 1 TVC

Thời điểm phát quảng cáo
1"

10"

30"

Trong chương trình giải trí

130,000

1,300,000

3,900,000

B04

Trong các chương trình khác

100,000

1,000,000

3,000,000

C01

Trong chương trình giải trí

130,000

1,300,000

3,900,000

D01

Trong các chương trình khác

100,000

1,000,000

3,000,000

18h45-19h

D02

Trước thời sự tối VTV

120,000

1,200,000

3,600,000

19h45÷20h30

D03

Sau thời sự VTV, trước thời sự BK

170,000

1,700,000

5,100,000

20h30÷21h30

D04

Trước trong phim, giải trí

180,000

1,800,000

5,400,000

21h30÷22h30

D07

Trong CM, CT khác

140,000

1,400,000

4,200,000

22h30÷23h30

D09

Trước phim, giải trí

1,500,000

1,500,000

4,500,000

6:00-12:00

12h30 - 18h30
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1.2. Phóng sự giới thiệu doanh nghiệp
Khung giờ

Mã giờ

12:00-13:00

B03/B05

15:00-18:30
20:30-22:30

D03

Thời điểm phát sóng

Đơn giá /phút

Trước/sau phim, giải trí

800,000

Trước/sau các chương trình

1,000,000

Sau thời sự, trước phim Bắc Kạn

1,200,000

1.3. Thông tin - Quảng cáo bằng chữ và lời được sản xuất tại Đài PT&TH Bắc Kạn:
1.3.1. Thông tin mang tính kinh doanh, tuyển sinh, tuyển dụng:
Khung giờ

Thời lượng 60 giây (tương đương 140 từ)

6:00-11:00

300,000

11:00-13:00

400,000

17:00-18:00

600,000

19:00-22:00

800,000

- Thời lượng 60 giây là một đơn vị tính tiền;
- Thời lượng từ 1-15 giây được tính bằng 1/4 đơn vị tính tiền;
- Thời lượng từ 16-30 giây được tính bằng 2/4 đơn vị tính tiền;
- Thời lượng từ 30-45 giây được tính bằng 3/4 đơn vị tính tiền;
- Thời lượng từ 45-60 giây được tính bằng 1 đơn vị tính tiền;
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1.3.2. Tin buồn, lời cảm tạ, thông báo tìm người thân, tìm vật rơi, mời họp mặt:
Đơn giá /01 lượt PS/1 phút
Khung giờ

Thời điểm phát sóng
Tin Buồn, Lời cảm ơn

6:00-11:00

250.000

Rơi giấy tờ, Mời
họp mặt.
300.000

11:00-13:00

400,000

500,000

17:00-18:00

400,000

450,000

19:00-22:00

500,000

600,000

(Ghi chú: Giảm 100.000 đồng/lần PS cho tất cả các SP trên khi phát sóng lần thứ 2 trở đi)
1.4. Giá quảng cáo dưới hình thức chạy chữ; Logo; Popup; Panel:
- Chạy chữ được tính bằng 10% đơn giá tại (Mục 1.1)
- Logo; Popup được tính bằng 15% đơn giá tại (Mục 1.1)
- Panel được tính bằng 20% đơn giá tại (Mục 1.1)
II. QUẢNG CÁO TRÊN TẠP CHÍ PHÁT THANH & TRUYỀN HÌNH BẮC KẠN
- Trang bìa ngoài: 6.000.000đ/số
- Trang bìa trong: 4.000.000 đ/số
- Trang ruột: 3.000.000đ/số
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III. QUẢNG CÁO LỜI TRÊN SÓNG PHÁT THANH
- Buổi phát sóng: Sáng: 05h30÷07h00; Trưa: 10h00÷12h00; Chiều: 17h00÷22h00.
- Khung giá:
+ Tin Buồn, lời cám ơn ...

200.000đ/phút

+ Quảng cáo thông tin kinh doanh, tìm kiếm, rơi giấy tờ...:

400.000đ/phút

+ Quảng cáo thông tin đấu thầu trên sóng phát thanh:

500.000đ/lượt

IV. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC:
- Các TVC quảng cáo được tính theo mức chuẩn 5”, 10", 15", 20", 30". Các TVC có thời lượng trên mức chuẩn được
tính theo đơn giá có thời lượng cao hơn kế tiếp.
- Các TVC quảng cáo được tính theo mức chuẩn 5”, 10", 15", 20", 30". Các TVC có thời lượng trên mức chuẩn được
tính theo đơn giá có thời lượng cao hơn kế tiếp.
* Khuyến khích Quảng cáo:
- Những khách hàng không giảm giá trên hợp đồng quảng cáo được trích 10% hoa hồng trên tổng giá trị hợp đồng đã thực hiện ( Sau khi
khấu trừ VAT) Với điều kiện đã trả 100% số tiền hợp đồng, hợp đồng phải đạt doanh số từ 1.000.000đ trở lên và có giấy để nghị thanh
toán cùng CMND.
- Đối với những khách hàng thực hiện vượt kế hoạch quảng cáo theo hợp đồng đã ký, thì phần giá trị vượt hợp đồng đó được hưởng
giảm giá ( Hoặc nhận hoa hồng ) theo khung bảng trên. Ngoài ra còn được hưởng tỷ lệ trích thưởng 10% tổng giá trị vượt hợp đồng.
- Một số trường hợp đặc biệt khác sẽ được giám đốc xem xét quyết định.

Bảng giá trên có hiệu lực từ ngày 01/03/ 2019 cho đến khi có bảng giá mớ thay thế và sẽ được đăng tải trên trang Website:
www.backan tv.vn trước khi áp dụng 30 ngày. Mọi chi tiết xin Quý khách hàng liên hệ:
Phòng Dịch vụ & Quảng cáo, Đài Phát thanh & Truyền hình Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ 6, phường Phùng Chí Kiên, tp Bắc Kạn, tỉnh
Bắc Kạn. ĐT: 0209 3810 000 - Fax: 0209 3871 183
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