Radio Tczew 100,8 FM
ul. Jagiellońska 55
83-110 Tczew
gosia@radiotczew.pl
tel. 603 671 533
Regulamin promocji „Wiosna 2019”
1. Niniejszy Regulamin określa warunki promocji organizowanej przez Telkab Sp. z o. o. z siedzibą w
Tczewie, będącą właścicielem marki Radio Tczew 100,8 FM, zwaną dalej Radiem.
2. W ramach promocji na zlecone w określonym czasie nowe reklamy obowiązują preferencyjne ceny.
3. Z Promocji mogą skorzystać:
a) osoby i firmy niebędące dotychczas Reklamodawcami, oraz
b) osoby i firmy, będące dotychczas Reklamodawcami, które nie pozostają w opóźnieniu z zapłatą
jakichkolwiek wymaganych należności na rzecz Radia.
4. Aby skorzystać z promocji należy zawrzeć Umowę na emisję reklam w Radiu albo zawrzeć
dodatkową Umowę na emisję reklam.
5. Każdy Reklamodawca może skorzystać z promocji maksymalnie dwa razy.
6. W ramach promocji obowiązują poniższe tygodniowe promocyjne pakiety reklamowe na emisję 20sekundowych spotów radiowych:
Nazwa pakietu:

Łączna ilość emisji
w tygodniu

Częstotliwość emisji
w ciągu dnia

Cena brutto
za tydzień

Pakiet mini

21

3 x dziennie

250 zł

Pakiet medium

42

6 x dziennie

300 zł

Pakiet maxi

70

10 x dziennie

350 zł

7. Pakiety promocyjne można łączyć przy obostrzeniu, że jeden pakiet trzeba wykorzystać w okresie od
1 tygodnia do 1 miesiąca, a dzienna ilość emisji pozostaje bez zmian.
8. Reklamodawca może zamówić dowolną ilość pakietów na maksymalną łączną dzienną sumę emisji
37., ale maksymalna ilość tygodni, na którą można zamówić pakiety promocyjne to 43.
9. Jednostkowy spot nie może być dłuższy niż 20 sekund.
10. W cenie pakietu jest nagranie prostego spotu reklamowego głosem jednego lektora/ki
skomponowanego z podkładem muzycznym.
11. Umowy na emisję reklam na warunkach niniejszej promocji można zawierać od 1 marca 2019 r. do
31 maja 2019 r. lub do wyczerpania reklamowego czasu antenowego.
12. Realizacja umów na emisję reklam na warunkach niniejszej promocji musi nastąpić do 31 grudnia
2019 r.
13. Niniejszej promocji nie można łączyć z innymi promocjami oferowanymi przez Radio.

