
 

Sekcja Promocji, Marketingu i Reklamy Telewizja Polska S.A. Oddział Olsztyn 
Al. Piłsudskiego 11/17, 10-959 Olsztyn tel./fax. 089-521-39-80 www.olsztyn.tvp.pl 

 

                                 

 
Co zapewniamy i co oferujemy 

 

 
Zapewniamy: 

• kompetentnych pracowników Sekcji Promocji, Marketingu i Reklamy TVP 3 

OLSZTYN, którzy służą pomocą i poradą 

• największy zasięg przekraczający teren województwa warmińsko-

mazurskiego  

• szanowanie budżetu każdego Klienta 

• ofertę dostosowaną do potrzeb i wymagań regionalnych firm 

• rozsądne ceny, niskie koszty dotarcia, atrakcyjne warunki kontraktów 

długoterminowych i sezonowych 

• specjalne oferty dla nowych Klientów 

• skuteczność promocji gwarantowaną dużym zainteresowaniem widzów 

emitowanymi programami 

• możliwość zbudowania silnej marki w regionie 

 

Oferujemy: 

• różne formy reklamy dostosowane do Państwa potrzeb, branży, 

oferowanych produktów i świadczonych usług, 

• szeroką gamę reklamy telewizyjnej dostosowaną do Państwa możliwości 

finansowych, która adresowana jest zarówno do wielkich przedsiębiorstw 

produkcyjnych, jak i do średniego i małego biznesu, 

• emisję reklam w wybranym czasie, tak aby kampanie reklamowe dotarły 

do jak największej liczby Państwa potencjalnych Klientów, 

• sprzedaż czasu antenowego na emisję reklamy w programie regionalnym 

na obszar województwa warmińsko-mazurskiego, 

• przyjmujemy zlecenia na emisje reklam w programach ogólnopolskich TVP 

i w pasmach własnych Oddziałów Terenowych TVP. Reklamodawcy, 

których plany marketingowe wykraczają poza zasięg TVP 3 OLSZTYN, 

mogą za naszym pośrednictwem i bez żadnych dodatkowych opłat zlecić 

kampanię na antenie wybranych lub wszystkich ośrodków terenowych TVP. 

Z myślą o nich powstała oferta „Zintegrowanej sprzedaży pasm 

regionalnych”, 

• przygotowanie media planu kampanii, uwzględniającego wskazówki 

klienta, jakimi mogą być: termin kampanii, długość spotu reklamowego, 

grupa docelowa, wysokość budżetu itp. Plan emisji jest przedstawiany 

Klientowi do akceptacji w przejrzystej graficznej formie, 

• sponsorowanie programów emitowanych na antenie TVP 3 OLSZTYN,  

m. in. prognozy pogody, programów kulturalnych, sportowych i 

branżowych, 

• możliwość ulokowania produktów i usług w audycjach produkowanych 

przez TVP 3 OLSZTYN,  
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• produkcję filmów promocyjnych, spotów reklamowych i billboardów 

sponsorskich do emisji na antenach TV oraz produkcję różnych form 

reklamowych do umieszczeniach na stronach internetowych, 

• przyjmujemy zlecenia od osób fizycznych na emisję komunikatów 

dotyczących spraw losowych (np. zaginięcia, kradzieże), 

• możliwość zamieszczenia reklamy na stronie internetowej 

www.olsztyn.tvp.pl 

 

Zapraszamy do współpracy! 

 


