
SPONSORING/LOKOWANIE PRODUKTUSPONSORING/LOKOWANIE PRODUKTU
Oferta ważna od 3 kwietnia 2018 r.Oferta ważna od 3 kwietnia 2018 r.



ZALETY SPONSORINGU TELEWIZYJNEGOZALETY SPONSORINGU TELEWIZYJNEGO

Działanie prestiżowe i prospołeczne
na rzecz odbiorców

Umocnienie świadomość marki Łączenie biznesu
sponsora wśród widzów i upodobań widzów

Tworzenie pozytywnego Obecności SponsoraTworzenie pozytywnego Obecności Sponsora
wizerunku Sponsora w czasie redakcyjnym

„Nieagresywna” forma promocji Ocieplenie wizerunku marki

Możliwość zaprezentowania
nazwy lub marki oraz produktu w bb sponsorkim

Poprzez współfinansowanie ciekawych dla odbiorców programów, 
sponsor otrzymuje możliwość emisji billboardu sponsorskiego.



ZALETY LOKOWANIAZALETY LOKOWANIA
W AUDYCJACH TELEWIZYJNYCHW AUDYCJACH TELEWIZYJNYCH

Wiarygodność przekazu Duża efektywność

Uszlachetnienie
Niskie koszty przekazu

Specyficzne oddziaływanie na odbiorcę

Towar/usługa stanowią Promocja poza
element audycji                                                                                                        blokami reklamowymi

Efekt naśladownictwa
warto to mieć

Na końcu audycji, w której ulokowano produkty lub usługi, umieszcza 
się neutralną informację o producencie lub sprzedawcy lokowanego 

towaru lub podmiocie świadczącym lokowaną usługę 
oraz o samym towarze lub usłudze



POGODA POGODA 
W TVP3 OLSZTYNW TVP3 OLSZTYN

Po pierwsze być blisko widzów, po drugie – przekazywać rzetelne informacje
o zbliżających się zjawiskach pogodowych. To dwa główne cele, które stawia przed
sobą ekipa przygotowująca Prognozę Pogody. Jest to audycja tworzona wspólnie
z widzami. Pod adresem pogoda.olsztyn@tvp.pl codziennie czekamy na sugestie
i zdjęcia naszych widzów.i zdjęcia naszych widzów.

Nasza praca przy tej audycji została doceniona przez widzów. Zgodnie z Badaniami opinii publicznej

dotyczącymi oglądalności i zadowolenia z kanałów regionalnych TVP, przeprowadzonymi przez

firmę Zymetria w październiku 2016 roku, Prognoza Pogody jest w czołówce najchętniej
oglądanych programów TVP3 OLSZTYN.

Biorąc pod uwagę powyższe badania, na uwagę zasługuje również fakt, iż Natalia Karapuda
i Bartosz Gołębiowski, przygotowujący i prowadzący Prognozę Pogody na naszej antenie, znaleźli

się w gronie najbardziej lubianych prezenterów TVP3 OLSZTYN.



Pogoda emitowana jest: w dni robocze od poniedziałku do piątku 8 razy dziennie: na żywo

w Poranku TVP3 OLSZTYN ok. godz. 7:15, 7:45, 8:15 i 8:45 oraz ok. godz. 14:55, 18:55, 19:55

i 21:25; w weekendy i w dni świąteczne dwa razy dziennie: ok. godz. 18:43 i 21:13.

POGODA POGODA 
W TVP3 OLSZTYNW TVP3 OLSZTYN
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Oglądalność Prognozy Pogody 2017*

Średnia oglądalność w miesiącu 1.396.299 widzów!!!

* Dane oglądalności wg MillwardBrown.
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OFERTA SPONSORSKA – oczekiwany wkład sponsorski

POGODA POGODA 
W TVP3 OLSZTYNW TVP3 OLSZTYN

Nazwa pakietu Tydzień
2 

tygodnie
3

tygodnie
4

tygodnie

PORANNA PROGNOZA POGODY (na żywo!)
(pn. – pt.)

7:15/7:45/8:15/8:45

1.600 zł
40 emisji bb

2.800 zł
80 emisji bb

3.600 zł 
120 emisji bb

4.400 zł 
160 emisji bb

Ceny przedstawione w ofercie są cenami netto, do których należy doliczyć VAT w wysokości 23%. Oferta nie uwzględnia kosztów

produkcji billboardu sponsorskiego.

POPOŁUDNIOWA PROGNOZA POGODY
(pn. - pt.)

14:55

350 zł
10 emisji bb

540 zł
20 emisji bb

750 zł 
30 emisji bb

800 zł 
40 emisji bb

PROGNOZA POGODY 
po Informacjach głównych

18:55 (pn. – pt.)/18:43 (sb. – nd., dni świąteczne)

1.330 zł
14 emisji bb

2.520 zł
28 emisji bb

3.570 zł
42 emisje bb

4.620 zł
56 emisji bb

PROGNOZA POGODY 
(pn. – pt.)

19:55

350 zł
10 emisji bb

540 zł
20 emisji bb

750 zł
30 emisji bb

800 zł
40 emisji bb

PROGNOZA POGODY 
po Informacjach wieczornych

21:25 (pn. – pt.)/21:13 (sb. – nd., dni świąteczne)

1.330 zł
14 emisji bb

2.520 zł
28 emisji bb

3.570 zł
42 emisje bb

4.620 zł
56 emisji bb



SUPER PAKIET – oczekiwany wkład sponsorski

POGODA POGODA 
W TVP3 OLSZTYNW TVP3 OLSZTYN

Nazwa Pakietu 1 tydzień 2 tygodnie 3 tygodnie 4 tygodnie

MAX PROGNOZA 4.840 zł 8.800 zł 11.880 zł 14.080 zł

CPC (koszt dotarcia do 1000 osób) – 9,90 zł !!!

Ceny przedstawione w ofercie są cenami netto, do których należy doliczyć VAT w wysokości 23%. Oferta nie uwzględnia kosztów

produkcji billboardu sponsorskiego.

MAX PROGNOZA 4.840 zł 8.800 zł 11.880 zł 14.080 zł

Wszystkie wydania Pogody 88 emisji bb 176 emisje bb 264 emisji bb 352 emisji bb



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

TVP3 OLSZTYN wracają Poranki na żywo.

W paśmie tym 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.

PORANNA POGODA NA ŻYWOPORANNA POGODA NA ŻYWO
W TVP3 OLSZTYNW TVP3 OLSZTYN

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 i oczekiwany wkład sponsorski ustalany indywidualnie.



Stałym punktem naszego programu jest również Pogoda z prezenterem, do której przygotowujemy

ok. 3-minutowe felietony. W felietonach przeprowadzamy rozmowy z gośćmi, prezentujemy

lokalne produkty i usługi czy warte obejrzenia miejsca w regionie, a także zapraszamy na

wydarzenia organizowane w regionie. Emisja Pogody z prezenterem: 14:55, 18:55, 19:55 i 21:25.

OCZEKIWANY WKŁAD SPONSORSKI:

Nazwa Pakietu
Jednorazowy Miesięczny 2-miesięczny 3-miesięczny

POGODA Z PREZENTEREMPOGODA Z PREZENTEREM
W TVP3 OLSZTYNW TVP3 OLSZTYN

Ceny przedstawione w ofercie są cenami netto, do których należy doliczyć VAT w wysokości 23%. Oferta nie uwzględnia kosztów

produkcji billboardu sponsorskiego.

Nazwa Pakietu
Jednorazowy
(1 felieton)

Miesięczny
(4 felietony)

2-miesięczny
(8 felietonów)

3-miesięczny
(12 felietonów)

Koszt sponsoringu 
lub lokowania

1.190 zł
(8 emisji bb lub 4 plansze 

o lokującym)

4.312 zł
(32 emisji bb lub 16 plansz 

o lokującym)

7.840 zł
(64 emisji  bb lub 32 
plansze o lokującym)

10.080 zł
(96 emisji  bb lub 48 plansz 

o lokującym)

Koszt sponsoringu 
i lokowania

1.690 zł
(8 emisji bb i 4 plansze 

o lokującym)

6.112 zł
(32 emisji bb i 16 plansz 

o lokującym)

11.040 zł
(64 emisji bb i 32 plansze 

o lokującym)

14.280 zł
(96 emisji bb lub 48 plansz 

o lokującym)



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


