VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA
Socialinės, kultūrinės ir šviečiamosios informacijos transliacijos bei kultūros ir sporto renginių
transliacijų rėmimo įkainiai LRT televizijose
Galioja nuo 2016-01-01

 Informacijos skelbimo kaina (EUR, be PVM) LRT TELEVIZIJOJE
Laiko juosta
Sekundės įkainis kaina
(EUR, be PVM)

I

II

III

IV

16

8

4

2

 Informacijos skelbimo kaina (EUR, be PVM) LRT KULTŪROJE
Laiko juosta

I

II

Sekundės įkainis kaina (EUR, be PVM)

4

2



Prieš programą transliuojamai informacijai taikomas tos laiko juostos, kurioje yra rodoma programa, kaina.



LRT pasilieka teisę keisti informacijos skelbimo kainas ir laiko juostas.



Užsakovų pateikiama informacija privalo atitikti Lietuvos Respublikos įstatymus bei teisės aktus,

 Kultūros ir sporto renginių transliacijos LRT televizijoje rėmimo paketas:
 2 užsklandos po 7 sek. (programos pradžioje ir pabaigoje);
 30 anonsų su 7 sek. užsklandomis.

 Kultūros ir sporto renginių transliacijos LRT televizijoje rėmimo paketų kaina (EUR, be PVM)
Laiko juosta
II
III
IV

Paketo kaina EUR (1 transliacijos/ be PVM)
1500
900
450




Transliacija gali turėti ne vieną rėmėją.
Esant pageidavimui būti vieninteliu rėmėju, taikomas 1,5 koeficientas.



Transliacijos rėmėjų užsklandose gali būti tik rėmėjo pavadinimas ar prekės ženklas, įvaizdinis šūkis. Transliacijų remti
negali renginiai (žaidimai, koncertai, sporto varžybos ir t. t.), pardavimo skatinimas, akcijos ir pan.



Transliacijos rėmėjo užsklandoje turi būti skelbiama „Transliacijos remėjas.......“.



Transliacijos rėmėjo užsklanda turi atitikti LR įstatymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius TV programų rėmimą.

 Informacijos skelbimas bėgančia eilute:


Informacijos skelbimo bėgančia eilute kaina priklauso nuo žodžių skaičiaus skelbime. Vieno žodžio kaina prilyginama
vienos sekundės kainai tos laiko juostos, kurioje transliuojama bėganti eilutė, ir taikomas 0,8 koeficientas.



Animuotos eilutės kaina skaičiuojama pagal laiko juostos, kurioje transliuojama eilutė, informacijos skelbimo sekundės
įkainius ir taikomas 1,4 koeficientas. Animuotos eilutės aukštis negali viršyti 100 taškų ir trukti ilgiau nei 20 sek.



Bėgančių ir animuotų eilučių pozicijos turi būti iš anksto derinamos su LRT Pardavimų skyriumi.

Pastaba: vienu žodžiu laikoma aštuoniais skaitmenimis užrašyta data, pvz., 2016-01-01, telefono numeris, gatvės pavadinimas
tik su namo numeriu, pvz., S. Konarskio g. 49.

Pardavimų skyriaus telefonas +370 5 2363121, el. paštas pardavimai@lrt.lt

_____________________________________________________________________
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Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124241078, PVM mok. kodas LT242410716

