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CENNIK EMISJI 
SPOTÓW REKLAMOWYCH 

RDN Małopolska 
0bowiązuje od 01.01.2022 r.  

 

 

poniedziałek - piątek cena netto 

06.00 – 07.00 110,00 zł 

07.00 – 10.00 120,00 zł 

10.00 – 13.00 115,00 zł 

13.00 – 16.00 110,00 zł 

16.00 – 17.00 120,00 zł 

17.00 – 18.00 110,00 zł 

18.00 – 22.00 100,00 zł 

sobota cena netto 

06.00 – 14.00 110,00 zł 

14.00 – 22.00 100,00 zł 

niedziela cena netto 

06.00 – 21.00 180,00 zł 

 

 

mnożnik ceny w zależności od długości spotu  

długość spotu  
w sekundach 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

mnożnik 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,5 1,7 1,8 1,9 

 

 

 

Scenariusz i nagranie spotu reklamowego: 300 zł netto 

Prawo do spotu 200 zł netto 
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Słowo za Słowo 
 

Audycja promocyjno - publicystyczna 

 Jest to  program dotyczący spraw społecznie ważnych,  
w której gościmy przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców, instytucji . Rozmowa trwa 
około 12 minut i jest emitowana na żywo. 
 
 
Wartość: 1500 zł netto  

 

Sponsoring  

Prognoza Pogody 
 

 Informacje o pogodzie w regionie emitowane są przez cały dzień od wczesnych godzin 
rannych do godzin wieczornych. Dziennie informacje pogodowe podawane są 11 razy od 
poniedziałku do piątku. 

Sponsor otrzymuje: 

400 emisji oznaczenia sponsorskiego w ciągu miesiąca 

Sponsoring obejmuje emisję logo Firmy oraz jedno zdanie o firmie lub produkcie.  
Na początku i na końcu informacji o pogodzie. 
Czas trwania do 8 sekund. 
 
Wartość: 3000 zł netto  

Emisja logo jako pierwszego w bloku – plus 20% dopłaty 

 

Rabaty:  

- Umowa na 2 miesiące – 10% rabatu, taniej o 300 zł 

- Umowa na 3 miesiące – 15% rabatu, taniej o 450 zł 

- Umowa na 4 miesiące i więcej – 20% rabatu – taniej o 600 zł 
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 Sponsoring  

Informacje dla kierowców 
 

 Informacje dla kierowców o sytuacji na drogach w regionie emitowane są przez cały 
dzień od wczesnego poranka do godzin popołudniowych. Dziennie informacje emitowane są 5 
razy od poniedziałku do piątku. Program chętnie słuchany nie tylko przez kierowców. 

Sponsor otrzymuje: 

220 emisji oznaczenia sponsorskiego w ciągu miesiąca(na początki i na końcu 
informacji dla kierowców) 

 

Wartość: 2000 zł netto  

Emisja logo jako pierwszego w bloku – plus 20% dopłaty 

 

Rabaty:  

- Umowa na 2 miesiące – 10% rabatu, taniej o 200 zł 

- Umowa na 3 miesiące – 15% rabatu, taniej o 300 zł 

- Umowa na 4 miesiące i więcej – 20% rabatu – taniej o 400 zł 

 

(Sponsoring obejmuje emisję logo Firmy oraz jedno zdanie o firmie lub produkcie. Czas 
trwania do 8 sekund). 

 
Ceny pozostałych pozycji programowych dostępne są pod nr. telefonu: 728 817 144 


