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ukážky reklamných spotov
K štandardne poskytovanej službe patrí kopírovanie televíznych a rozhlasových reklamných
spotov z archívu spoločnosti TNS Slovakia. Ukážky sú poskytované vo formáte mpg/mp3 a sú
zasielané e-mailom vo forme prílohy alebo odkazu na ftp.
Archív záznamu celodenného vysielania monitorovaných televíznych staníc je uchovávaný po
dobu 1 mesiaca a archív vysielania monitorovaných rozhlasových staníc je uchovávaný po
dobu 2 mesiacov.

kópia printových vizuálov
K štandardne poskytovanej službe patrí doručovanie printových inzercií z archívu spoločnosti
TNS Slovakia v digitalizovanej podobe. V digitalizovanej podobe sú ihneď k dispozícii inzercie
z kategórií, ktoré sa u nás skenujú automaticky (v súčasnosti je to väčšina komunikovaných
kampaní). V prípade záujmu o automaticky neskenované inzercie je k dispozícii okrem
aktuálneho roku aj úplný archív z roku 2016.
Vizuály sú zasielané vo formáte jpg e-mailom vo forme prílohy alebo odkazu na ftp.

zoznam kreatív
Zoznam kreatív (zoznam nových mutácií spotov a vizuálov) je možné zaslať na požiadanie pred
realizáciou samotnej objednávky. Zoznam je vyhotovený na základe vopred stanovených
kritérií, ako napríklad: médium, obdobie, zadávateľ, značka alebo produktová kategória.

služba automatického doručovania kreatívy
Automatické doručovanie je služba, v ktorej sú zasielané na pravidelnej báze ukážky reklamnej
komunikácie z vybraného segmentu alebo konkrétneho zadávateľa, čo okamžite umožňuje
disponovať potrebnými informáciami o aktuálnej situácii na reklamnom trhu.
Nové výskyty televíznych a rozhlasových spotov sú dodávané do 48 hodín od prvého výskytu
spotu v médiách. Printové vizuály sú posielané do 48 hodín v prípade komunikácie v denníkoch
a týždenníkoch, do 5 pracovných dní v mesačníkoch.

cenník televíznych spotov
1 tv spot

12,00 €

cenník rozhlasových spotov
1 rozhlasový spot

12,00 €

cenník printových vizuálov
1 printový vizuál v digitálnej podobe

8,25 €

cenník outdoorových vizuálov
1 outdoorový vizuál v digitálnej podobe

8,25 €

cenník bannerov
1 banner

11,00 €

cenník automatického doručovania
1 tv spot

9,70 €

1 rozhlasový spot

9,70 €

1 printový vizuál v digitálnej podobe

7,00 €

1 outdoorový vizuál v digitálnej podobe

7,00 €

1 banner

9,00 €

*Cenník automatického doručovania platí len v prípade dlhodobého odberu tejto služby.

Ceny sú uvedené bez 20 % DPH a zahŕňajú:
•

Zaslanie zoznamu kreatív podľa požiadaviek klienta

•

Digitalizácia spotov a vizuálov

•

Vyhľadanie a dodanie spotov alebo vizuálov prostredníctvom ftp servera

Štandardná doba vybavenia objednávok je nasledujúci pracovný deň
po prijatí objednávky.
poskytovanie výstupov z archívu kreatív realizujeme v Slovenskej republike. V prípade záujmu
vieme

zabezpečiť

aj

takéto

výstupy

z ČR,

Maďarska

a ostatných

európskych

mimoeurópskych krajín, ktorých cenníky a bližšie informácie zasielame na požiadanie.

aj
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