CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2018

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH
------------Số: 1683 /PTTH

BẢNG GIÁ PHÁT SÓNG
TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP NĂM 2019
Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thông báo bảng giá phát sóng chương
trình truyền hình trực tiếp như sau:
Đơn vị tính: Đồng Việt nam
TT

KÊNH 1

CHƯƠNG TRÌNH

KÊNH 2

5h30-12h00

12h00-18h00

5h30-12h00

12h00-18h00

19h00-23h00

1

Chương trình có nội dung
văn hóa, xã hội, từ thiện
nhân đạo…

100.000.000

100.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

2

Chương trình có nội dung
kinh tế, thương mại, tôn
vinh thương hiệu, dịch
vụ,…

150.000.000

180.000.000

100.000.000

150.000.000

180.000.000

- Đơn giá 01 lần phát sóng chương trình 90 phút, đã bao gồm Thuế giá trị gia tăng.
- Các nội dung trọn gói kèm theo:
+ Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức ghi hình tại hiện trường,
truyền dẫn và phát sóng chương trình theo kịch bản.
+ Trong chương trình truyền hình trực tiếp phát sóng miễn phí: 90 giây
quảng cáo, tổng cộng 10 lần 10 giây băng chữ chạy, popup logo...
+ Cung cấp chứng nhận phát sóng và chương trình phát sóng tiêu chuẩn HD.
Đối với các chương trình, sự kiện đặc biệt thì căn cứ vào thời lượng, thời điểm
phát sóng, mục đích ý nghĩa, quy mô của chương trình, Tổng giám đốc Đài sẽ quyết
định đơn giá, mức giảm giá hoặc quyền lợi và nghĩa vụ của nhà tài trợ.
Bảng giá này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Trong
quá trình thực hiện, những điều chỉnh, thay đổi sẽ được thông báo trước khi áp dụng ít
nhất 15 ngày./.
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Ban Tổng giám đốc Đài
- Các đơn vị trong Đài
- Khách hàng quảng cáo
- Lưu: QC, VP

Tô Quang Phán
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