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На вниманието на Управителя!
Относно:
Промоционално излъчване на реклама
по интернет телевизия MixVideo Channe
Нашият проект - интернет телевизия за личности и събития от областа на изкуството,
историята и културата - MixVideo Channel, продължава да се развива!
"Животът извън новините!" - е слоганът, който обобщава нашите документални
филми, репортажи и реклами. В ежедневието ни има много теми, които остават встрани от
новинарските предпочитания, но са не по-малко значими. Без да имаме претенциите, че
обхващаме всичко, стараем се да представяме разнообразието в изкуството. Медията е с
non stop блок-програма, като на всеки 30 минути се излъчват реклами, обяви, съобщения и
рекламни репортажи. Общо 48 излъчвания за денонощие, видими по цял свят. Визуализира
се с Flash player.
СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ !
от 01 декември 2015 г. до 31 януари 2016 г.
При заявка за целогодишно рекламно присъствие,
излъчването през 2016 г. ще ви струва само по
един лев на ден
Ако в рамките на 15 дни от получаването или разглеждането на това предложение се
включите с Ваш готов клип, статичен екран или готов репортаж, ние ще ви предложим
промоционално излъчване за една година от датата на включване в рекламния блок.
Заплащат се еднократно 365 лв. Ако нямате клип, можем да изготвим за Вас
рекламен клип в нашето студио – цената е според сложността на изпълнението. По време на
промоционалния период имате право да подменяте клиповете според Вашата рекламна
кампания, но не повече от 1 път месечно.
Услугата е предплатена. Ако приемете нашето предложение, получавате възможност
безплатно да излъчим презентации на Ваши продукти в рубриката "Полезно и практично"
или корпоративно видео за дейността на фирмата ви в рубриката "Фирмена култура".
Редовна цена за реклама - 1.70 лв. на ден или 620,50 лв. за една година. Спестявате
255,50 лв.
Фирмата не е регистрирана по ДДС. Издаваме всички първични счетоводни
документи.
Услугата е предплатена. Заплащането се извършва само по банков път, а данните ще
Ви предоставим при потвърждение от ваша страна. Средствата от рекламата ще бъдат
използвани за проекти, свързани с изкуството – издаване на книги, реализиране на
документални филми, организиране на изложби.
Подписано в два екземпляра, по един за двете страни, това предложение има силата
на договор за поръчка на рекламно излъчване по интернет телевизия MixVideo Channel.
Надяваме се на успешна съвместна дейност!
Румяна Николова,
Управляващ собственик,
http://www.mixvideo.pr-office.org

