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Ponuka spolupráce a propagácie v zabezpečení služieb SVADBA, STUŽKOVÁ, PLES 

Televízia TV7 pripravuje spustenie vlastného magazínu Svadba, stužková, ples v ktorom sa bude zameriavať na 

služby a obchod v danom segmente. Vysielanie bude v čase 13:00, 17:00 a 20:00 každý deň s rotáciou 1 týždeň 

s následným zverejnením aj na stránke, facebooku a youtube. Zároveň na túto aktivitu budú nadväzovať ďalšie 

formáty, akým je SVADBA LAST MINUTE. Pripravili sme pre Vás limitovanú ponuku do konca roka 2020, práve 

pre túto službu.  

Možnosť spolupráce obsahuje tri úrovne. Od bezplatnej cez ročnú až po mesačnú. 

FREE/ZDARMA: 

- Propagácia Vašich služieb podľa našej potreby na webe, facebooku a vysielaní TV7 

- Agentúrny systém, odporúčanie pre záujemcov (platené: 10%, minimálne 50€ bez DPH) 

- Občasné zaradenie do magazínu Svadba, stužková, ples, podľa našej potreby 

Ročne do 31.12.2020 / 50 € bez DPH (obsahuje to čo FREE a navyše):  

- Propagácia voľného termínu, služby, akcie na webe, facebooku a vysielaní TV7 podľa našej potreby 

- Reklamný spot do 10 sekúnd minimálne 21 opakovaní vo vysielaní TV7 (obsahuje aj výrobu spotu) 

- Reportáž 1 x v magazíne Svadba, stužková, ples do konca roka (obsahuje aj výrobu reportáže) 

Mesačne / 50 € bez DPH (obsahuje to čo FREE, Ročne a navyše): 

- Propagácia voľného termínu, služby, akcie na webe, facebooku a navyše vo vysielaní TV7 90x/mesiac 

- Reportáž 1 x mesačne v magazíne Svadba, stužková, ples (obsahuje aj výrobu reportáže) 

- Reklamný spot do 20 sekúnd minimálne 21 opakovaní vo vysielaní TV7 (obsahuje aj výrobu 1 spotu) 

- Reklamný banner na stránke 
 

  

Licenciu na vysielanie programovej služby Televízie TV7 udelila Rada pre vysielanie a retransmisiu. Vysielanie v 

meste Prešov a okolí môžete zadarmo naladiť: cez anténu DVB-T kanál 27, satelit Hispasat 30W-5 a aj v 

bezplatných balíkoch spoločností Fiber TV Orange, Slovanet, ANTIK, Condornet. 

Okrem vysielania budeme propagovať aj prostredníctvom stránky https://www.tv7.sk, na našej sociálnej sieti 

https://www.facebook.com/televizia.TV7/ a youtubovom kanále https://www.youtube.com/televiziaTV7. 

Projekt Svadba Last Minute https://www.facebook.com/SvadbaLastMinute/. 
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