
Cennik  emisji spotów reklamowych 
EKRAN LED 12m2 Żary ul. Artylerzystów  
czas pracy ekranu 6.00-22.00 
 

Piotr Sziller                   

tel. 603 63 63 62 reklama@mega-led.pl           www.mega-led.pl         

Kampania 1 miesiąc 
częstotliwość wyświetlania co 2,5 min. co 5 min. co 10 min. 

ilość emisji dziennie 384 192 96 

ilość emisji - cała kampania max. 11520 5760 2880 

długość spotu spot 10 sekund 

koszt kampanii 1 249 zł 849 zł 599 zł 

długość spotu spot 15 sekund 

koszt kampanii 1 499 zł 1 049 zł 799 zł 

Cena za miesiąc przy kampanii na  3 miesiące 
częstotliwość wyświetlania co 2,5 min. co 5 min. co 10 min. 

ilość emisji dziennie 384 192 96 

ilość emisji - cała kampania max. 11520 5760 2880 

długość spotu spot 10 sekund 

koszt kampanii 1 125zł 765 zł 540zł 

długość spotu spot 15 sekund 

koszt kampanii 1 350zł 945 zł 720 zł 

Cena za miesiąc przy kampanii na  6 miesięcy 
częstotliwość wyświetlania co 2,5 min. co 5 min. co 10 min. 

ilość emisji dziennie 384 192 96 

ilość emisji - cała kampania max. 11520 5760 2880 

długość spotu spot 10 sekund 

koszt kampanii 999zł 680 zł 480 zł 

długość spotu spot 15 sekund 

koszt kampanii 1 199 zł 840 zł 640 zł 

Cena za miesiąc przy kampanii na  12 miesięcy 
częstotliwość wyświetlania co 2,5 min. co 5 min. co 7,5 min. 

ilość emisji dziennie 384 192 128 

ilość emisji - cała kampania max. 11520 5760 3840 

długość spotu spot 10 sekund 

koszt kampanii 875 zł 594 zł 420 zł 

długość spotu spot 15 sekund 

koszt kampanii 1 049 zł 735 zł 560 zł 
Podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT. 

Kampania na okres nie zawarty w cenniku ustala się indywidualnie. 

Powyższe ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu polskiego prawa. 

Cennik nie dotyczy kampanii wyborczych.  

Cena nie obejmuje stworzenia spotu. 

Koszt produkcji spotu 150-400zł.  

W przypadku dostarczenia gotowego spotu proszę uwzględnić rozdzielczość 640 x 480, proporcja 4x3  

oraz format pliku WMV, AVI, MPG. 



Cennik  emisji spotów reklamowych 
EKRAN LED 12m2 Żary ul. Artylerzystów  
czas pracy ekranu 6.00-22.00 
 

Piotr Sziller                   

tel. 603 63 63 62 reklama@mega-led.pl           www.mega-led.pl         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


