Қосымша №4

"Жаңалықтар" бағдарламасына жарнамалық сюджет дайындау және орналастыру
орналастыру

хронометраж

шығу саны

тіл

бағдарлама
жаңалық

2 минут

6

қазақ
орыс

тіл

ҚҚС қосқандағы бағасы
750 000 теңге

Ақпаратты жүгіртпе жолына қосу
Орналастыру түрі
хронометражы күнделікті шығу саны
1 күндік бағасы
ақпараттық топтама басынан аяғына дейін
6
50 000 теңге
"Жаңалықтар" бағдарламасы

10 күндік бағасы
200 000 теңге

*"Жаңалықтар" бағдарламасына берілетін жүгіртпе жолдағы мәлімет тек ақпараттық мәнде болуы тиіс

бір айлық бағасы
400 000 теңге

Телебаннерді дайындау және орналастыру
орналастыру түрі

хронометражы

внутри программ

до 20 секунд

күніне шығу саны
10

10 күндік бағасы

бір айлық бағасы (30 күн)

70 000 тенге

*Телебаннер - динамичная всплывающая заставка, занимающая не более 7% изображения
*Бонус ретінде телебаннер жасау қызметі қосылады
*Материал телеарна мазмұнына сәйкес келмесе, қоғам орналастырудан бас тартуға құқылы
Музыкалық бейнебаян орналастыру
Орналастыру түрі
музыкалық
блок

хронометражы
4 минутқа дейін

1 рет шығу бағасы
5 000 теңге

*Ең аз шығу саны - 10
Музыкалық концерт орналастыру
Орналастыру түрі
еркін

хронометраж
60 минутқа дейін

60 минуттың бағысы
100 000 теңге

*Қортынды баға материалдың хронометражының негізінде бекітіледі (1 қадам - 60 минут +)
*Материал телеарна мазмұнына сәйкес келмесе, қоғам орналастырудан бас тартуға құқылы

200 000 тенге

Телебаннер - суреттің 7% алаты

Телебаннер - суреттің 7% алатын динамикалық заставка

"Алматы" телеарнасы бағдарламаларына қатысу
бағдарлама

хронометражы

шығу саны

тілі

Күлiп оян
Город и мир

2 минут
25 минут

4
1

қаз/орыс
қаз/орыс

ҚҚС қосқандағы бағасы
150 000 теңге
500 000 теңге

2017 жылдың 1 тамызынан бастап жарамды

Жылжымалы телевизиялық станцияны жалға беру
камера саны
6
7
8
9

Ауысым бағасы (8 сағат), ҚҚС
700 000 теңге
800 000 теңге
900 000 теңге
1 000 000 теңге

Жеңілдік
10-14 ауысым
5%
15-19 ауысым
10%
20 ауысымнан жоғары
20%
Мемлекеттік және әлеуметтік жобалар үшін20%

85,6 шаршы метр ғимаратты жалға беру
мерзімі
1 күн
1 ай

бағасы, ҚҚС
42 000 теңге
400 000 теңге

* 100% төлем жасаған жағдайда жеңілдік жасалады
*Қоғам жеңілдік мөлшерін өзгертуге құқылы

Жеңілдік
3 айдан бастап
6 айдан бастап
12 айдан бастап

10%
15%
20%

Жарнамалық ролик жасау
хронометражы
30 секунд

тілі

бағасы
қазақ, орыс

теңге

*Роликті дайындауға түсірілім, монтаж, екі тілде дыбыстау, музыкамен әрлеу және титр жазу кіреді
Мұрағаттағы материалды қайта жазу
хронометражы

жеке тұлға үшін

заңды тұлғалар үшін

1 минут

5 000 теңге

8 000 теңге

* қайта жазу тапсырыс берушінің дискісіне міндетті түрде телеарна белгісімен бірге беріледі

