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Od 3 kwietnia 2018 r., od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 9:00 
na antenę 

TVP3 OLSZTYN powracają 

Poranki na żywo!!!

NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE Z REGIONUNAJŚWIEŻSZE INFORMACJE Z REGIONU
RAPORTY Z DRÓG

POGODA
CIEKAWI GOŚCIE I CIEKAWE TEMATY

RELACJE NA ŻYWO 
TO WSZYSTKO W PORANKU TVP 3 OLSZTYN

Jest to również znakomite miejsce do 
ulokowania produktów i usług warmińsko-mazurskich firm czy zapowiedzi 

organizowanych wydarzeń.



Porozmawiać możemy o wszystkim:
o turystycznych atrakcjach, o tym gdzie aktywnie spędzić
czas, na jakie wydarzenie w regionie warto się wybrać,

Wejścia na żywo o godz. 7:50, 8:00, 8:20.

czas, na jakie wydarzenie w regionie warto się wybrać,
jak urządzić mieszkanie, o urodzie, zwierzętach, dobrej
kuchni, motoryzacji…

Zarówno tematów jak i możliwości jest mnóstwo.

Nasze studio czeka właśnie 
na Ciebie!!!



Lokowanie produktów lub usług czy zapowiedź wydarzeń może odbyć się : 
- podczas  ok. 10-minutowej rozmowy na żywo w studiu
- w ok. 3-minutowym para live nagranym dzień wcześniej

- zarówno podczas rozmowy w studiu jak i para live

ZAŁOŻENIA KOSZTOWE:ZAŁOŻENIA KOSZTOWE:

- rozmowa w studiu - 600 zł netto - 4 bb lub 2 informacje o lokującym
(powtórka w sobotę lub niedzielę) 

- para live - 1.100 zł netto  - 4 bb lub 2 informacje o lokującym
(powtórka w sobotę lub niedzielę)

- rozmowa + para live – 1.590 zł netto – 6 bb lub 3 informacje o lokującym
(powtórka w sobotę i niedzielę)

Ceny przedstawione w ofercie są cenami netto, do których należy doliczyć VAT w wysokości 23%. Oferta nie uwzględnia kosztów produkcji
billboardu sponsorskiego. Produkcja bb przez TVP3 OLSZTYN – 790 zł netto, tj. 971,70 zł brutto.



POGODA Z PREZENTEREM

W paśmie porankowym są również wejścia pogodowe na żywo 
emitowane w godz. 7:15. 7:45, 8:15 i 8:45. 

Czas trwania wejścia pogodowego to ok. 5 minut.

Porankowe wejścia pogodowe na żywo mogą stać się wyjazdowymi, 
z realizacją w miejscach organizowanych przez Państwa wydarzeń 

czy  prezentacją lokalnych produktów i usług.  

Warunki współpracy ustalane są indywidualnie.



KONKURSY
W Poranku na żywo przeprowadzane są również konkursy dla 

naszych widzów. 
Nagrodami w konkursie mogą być np. bilety na organizowane 

przez Państwa wydarzenia, lokalne produkty lub usługi. 
Nagrody w konkursie mogą mieć również związek z 

obchodzonym w danym dniu świętem.
Podczas wejścia z konkursem dwukrotnie emitujemy planszę Podczas wejścia z konkursem dwukrotnie emitujemy planszę 

informującą o sponsorze i ufundowanej nagrodzie.

1 konkurs

Wkład rzeczowy* i finansowy**
+rozmowa ze Sponsorem/Lokującym w studiu

3 nagrody + 500 zł
(6 plansz o Sponsorze nagród

i 4 emisje bb/2 informacje o lokującym )

Wkład rzeczowy i finansowy***
+rozmowa ze Sponsorem/Lokującym w jego siedzibie)

3 nagrody + 1.000 zł
(6 plansz o sponsorze nagród 

i 6 emisji bb/3 informacje o lokującym)

* rodzaj i forma nagrody podlega każdorazowo uzgodnieniu z Sekcją Promocji, Marketingu i Reklamy TVP3 OLSZTYN. Wartość jednej nagrody nie może przekroczyć 760 zł brutto. Umowa barterowa.

**nagroda j.w. + bb sponsorskie przy audycji z rozmową/informacja o lokującym po audycji (powtórka w sobotę lub niedzielę). Umowa barterowa i sponsorska/na lokowanie.
*** nagroda j.w. + bb sponsorskie przy audycji/informacja o lokującym po audycji (powtórka w sobotę i w niedzielę). Umowa barterowa i sponsorska/na lokowanie.

Ceny przedstawione w ofercie są cenami netto, do których należy doliczyć VAT w wysokości 23%. Oferta nie uwzględnia kosztów produkcji billboardu sponsorskiego. Produkcja bb przez TVP3 OLSZTYN
– 790 zł netto, tj. 971,70 zł brutto.

Warunki współpracy



ZAPRASZAMY 
DO WSPÓŁPRACY!

Sekcja Promocji, Marketingu i Reklamy
Telewizja Polska S.A. Oddział w Olsztynie

Al. Piłsudskiego 11/17,10-959 Olsztyn
tel. / fax 89 521 39 80


