Prislista 2014

Prislista
Moms tillkommer på samtliga priser.

Standardsida i TV Almedalen
På sidan ingår visning av eller länk till inspelning eller sändning,
information hämtad från Almedalskalendariet. Vid sidan av
sändningssidan visas bannerreklam från andra parter.
Pris: ingen kostnad.

Premiumsida i TV Almedalen
På sidan ingår visning av inspelning eller sändning, skräddarsydd
information eller information hämtad från Almedalskalendariet, plats för
annan information, t ex pressinformation, pdf:er, powerpointpresentation, föreläsarpresentationer, bilder, 1 extra videotrailer.
På sidan visas organisationens logotyp samt information om
produktionsbolag, samtliga sändningar annonseras på Twitter vid 2
tillfällen, med standard eller egen text och haschtag.
Personlig service för utformning av sida.
Pris för kundens första sändningssida: 2 500:Tillkommande sändningssida för samma kund, per sida
Volymrabatter för sidor tillämpas enligt följande:
Ordervärde

Rabattsats

7 000 – 9 999

5,00%

10 000 – 14 499

8,00%

14 500 – 20 499

10,00%

över 20 500

12,00%

1 500:-

Paket med videoteknik
Paketet som omfattar videoteknik (1 kamera och sändningsutrustning),
streaming genom SolidTango, premiumsida för din sändning, personal.
I priset ingår att sändningen ligger kvar utan reklam fram till september
2014. Efter september kan du välja att låta sändningen ligga kvar utan
kostnad med en kort reklamsnutt att visas innan din video, eller att
teckna ett månadsavtal med SolidTango avseende streaming. Då
fortsätter din sändning helt utan reklam.
Eventlängd*

Max 2 timmar
Max 4 timmar
Max 6 timmar
Max 8 timmar

Pris med streaming

Pris utan streaming**

10 400:15 000:18 700:22 300:-

8 900:13 500:17 200:20 800:-

* sammanlagda tiden – kan omfatta flera sändningar (flera kalendarievent)
** t ex om kunden redan har avtal med en annan streamingleverantör

För flerdagarsevent lämnar vi gärna offert.

Bannerpriser
Banner visas på tablåsida samt utanför standardsida för sändning.
Varje banner visas under ett dygn från kl 00.00 – kl 23.59.
Kunden svarar för att leverera färdigt bannermaterial enlig anvisningar.
Topbanner 980x120
Pris per dag: 5 000:Sidobanner "guld", fast position, 250 x 240
Pris per dag: 3 900:Sidobanner slumpad position, 250 x 120
Pris per dag: 2 500:-

Övriga arbeten
Assistans vid inläggning på egen hemsida
eller andra webbrelaterade arbeten
Projektledning, per tim:
Programmering, per tim:

1 450:990:-

Kontakt
Försäljning
Pontus Kylberg
Tel: 0498 200 315
E-post: pontus@tvalmedalen.se

Produktion
Hillar Loor, TV Almedalen
Tel: 0498 200 315, Mobil: 0706 290 292
E-post: info@tvalmedalen.se

TV Almedalen
Skeppsbron 24
621 57 VISBY
Tel: 0498 200 315
info@tvalmedalen.se
www.tvalmedalen.se

