CENNIK REKLAM – KMY.pl

oferta 1.2021

Pracownia Komputerowa AB
Osieczany 550
32-400 Myślenice
e-mail: redkacja@kmy.pl
tel. +48 12 397 76 83, +48 793 612 451
Dokładny opis rozmieszczenia miejsc reklamowych znajduje się na stronie: https://kmy.pl/reklama

Bannery reklamowe
Banner reklamowy 728x90 / 300x200 – długość emisji
- tydzień ( 7 dni kalendarzowych)

100 zł

- miesiąc (30 dni kalendarzowych)

250 zł

- 2 miesiące (60 dni kalendarzowych)

400 zł

- dwa lub więcej bannerów w tym samym czasie

Koszt kolejnego 75 %
ceny podstawowej

Banner reklamowy nagłówek 728x90 – długość emisji
- tydzień ( 7 dni kalendarzowych)

250 zł

- miesiąc (30 dni kalendarzowych)

500 zł

- dwa lub więcej bannerów w tym samym czasie

Koszt kolejnego 75 %
ceny podstawowej

Banner reklamowy 750x300 – długość emisji
- tydzień ( 7 dni kalendarzowych)

100 zł

- miesiąc (30 dni kalendarzowych)

250 zł

- 2 miesiące (60 dni kalendarzowych)

400 zł

- dwa lub więcej bannerów w tym samym czasie

Koszt kolejnego 75 %
ceny podstawowej

Reklama – Radio Player - 490 zł za 30 dni
Bardzo prestiżowa i unikalna reklama – tło na odtwarzaczu radiowym, który jest na stronie głównej i
radiowej.

Reklama – wydarzenia - 150 zł
Wpis reklamowy w kalendarzu wydarzeń dla wydarzeń komercyjnych lub tych które nie uzyskały patronatu
medialnego. Pakiet zawiera link na stronie Facebook KMY.pl

Podane ceny są cenami netto i należy doliczyć 23% podatku VAT
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Artykuł sponsorowany – 390 zł
Jest to materiał przygotowany przez reklamodawcę i stanowiący integralną część wiadomości jakie ukazują
się na naszej stronie. Informacja, iż jest to artykuł sponsorowany jest umieszczona na dole artykułu i do
informacji takiej WYŁĄCZONA jest możliwość komentowania domyślnie, opcja ta może zostać
uruchomiona na prośbę zleceniodawcy.
Długość artykułu sponsorowanego nie powinna przekraczać 2500 znaków i może zawierać do 8 zdjęć +
zdjęcie nagłówkowe o rozmiarze 900x507px.
Link do artykułu na profilu KMY.pl na Faceboook’u dodatkowo 60 zł

Pakiet portalowy – 450 zł
Artykuł sponsorowany + banner reklamowy środek tekstu – 7 dni

Reklama media społecznościowe
Umieszczenie w mediach społecznościowych wpisu sponsorowanego lub materiału wideo przygotowanego
przez zleceniodawcę

- wpis sponsorowany Facebook KMY.pl (max. 5zdjęć) *

250 zł

- materiał wideo* umieszczony na Facebook KMY.pl (czas max. 2 minuty)

390 zł

- materiał wideo* umieszczony na Instagram KMY.pl (czas max. 1 minuta)

190 zł

*

– materiał dostarczony przez zamawiającego

Reklama Radiowa - Prościej być nie może 1 sekunda emisji spotu 1 zł 1
Koszty produkcji spotu
- informacja na podkładzie muzycznym (1 lektor)
- mini scenka (2 lektorów + podkład muzyczny)
- dogrywka do spotu (1 lektor)

190 zł
Od 350 zł
100 zł

Wywiad reklamowy
- nagranie plus premierowa emisja (maksymalna długość nagrania 1 min)

150 zł

- każde powtórzenie emisji

100 zł

Promocja dla zespołów muzycznych
- promocja utworu (strona radiowa) + umieszczenie na liście przebojów

100 zł

1 Cena nie zawiera produkcji spotu , czas emisji spotu minimum 20 sekund, maksimum 30 sekund.

Podane ceny są cenami netto i należy doliczyć 23% podatku VAT
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Wywiad reklamowy
- wywiad reklamowy (audycja do 15 minut)

500 zł

Sponsorowanie audycji
- emisja informacji po wybranej audycji (7 dni)

200 zł

- emisja informacji po wiadomościach (7 dni)

350 zł

Zespoły muzyczne i twórcy (lista przebojów i portal)
Dla twórców muzyki i zespołów które chciały by się prezentować na naszej antenie radiowej
przygotowaliśmy specjalną ofertę na wpis i umieszczenie utworu2 na liście przebojów. Wraz z
umieszczeniem utworu możemy zamieścić opis na naszym portalu w sekcji radiowej, gdzie znajdzie się opis
twórcy lub zespołu zdjęcie oraz link na naszym Facebooku do wpisu na portalu.
Promocja wydawnictw płytowych podczas audycji, w czasie której odtwarzana jest cała płyta przez 7 dni.
Wraz z umieszczeniem utworów z płyty istnieje możliwość zamieszczenia opisu na naszym portalu w sekcji
radiowej, gdzie znajdzie się opis twórcy lub zespołu zdjęcie oraz link na naszym Facebooku do wpisu na
portalu.

- pakiet muzyczny (lista przebojów i portal) 3

150 zł

- płyta tygodnia 4

250 zł

Obsługa wydarzeń i imprez
Jeśli organizujecie Państwo imprezę lub wydarzenie KMY.pl może pomóc w promocji takiego wydarzenia
przez: informacje na naszej stronie (kalendarz wydarzeń), promocję na portalu społecznościowym
Facebook, wywiad lub audycję w naszym radio i/lub telewizji.
Możemy prowadzić również rezerwację wejściówek lub rezerwacji na imprezę w formie elektronicznej
zarówno bezpłatnych jak i płatnych.

- wpis kalendarz oraz link Facebook 5

150 zł

2 W naszym radio prezentowana muzyka musi być oparta o licencję Creative Commons (CC) lub Public Domain
(PD) lub twórca musi być niezależny bez umów typu ZAIKS itp.
3 Cena może być obniżona o 30% w przypadku przekazania 5 szt. płyt twórcy na konkursy organizowane przez
KMY.pl.
4 Cena może być obniżona o 20% w przypadku przekazania 5 szt. płyt twórcy na konkursy organizowane przez
KMY.pl.
5 W przypadku objęcia przez KMY.pl „patronatem medialnym” wydarzenia, wpisy mogą być bezpłatne. W tym
przypadku obowiązują zasady patronatu medialnego przedstawione na KMY.pl. Nie dotyczy to wydarzeń o
charakterze komercyjnym.

Podane ceny są cenami netto i należy doliczyć 23% podatku VAT
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Reklama Telewizyjna
Reklama w telewizji KMY.pl ustalana jest indywidualnie w zależności od potrzeb i wymagań klienta. Cena
kalkulowana jest indywidualnie i zawsze staramy się by zleceniodawca otrzymał rzetelną kalkulację.

Udostępniamy studio i sprzęt audio-video
Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu audio lub video oraz nagrania materiałów w naszym studio.
Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.
Przykładowe ceny:

- wynajem studia radiowego

90 zł/ godz.

- wynajem BlackMagic ATEM mini Pro

200 zł / 24 godz.

- wynajem kamery video

180 zł / 24 godz.

- wynajem studia TV (green screen)

90 zł / godz.

Zapraszamy do kontaktu, zapraszamy do współpracy.

Podane ceny są cenami netto i należy doliczyć 23% podatku VAT

