
Volilna enota 5 Sedež enote: Celje | 11 volilnih okrajev 
Šentjur pri Celju - 1. volilni okraj

Celje - 2. in 3. volilni okraj

Žalec - 4. in 5. volilni okraj

Mozirje - 6. volilni okraj

Velenje - 7 in 8. volilni okraj

Slovenj Gradec - 9. volilni okraj

Ravne na Koroškem - 10. v. okr.

Dravograd - 11. volilni okraj

Zakaj oglaševati na TvM - zgornjesavinjski kanal?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ker našo televizijo spremljajo gledalci po celi Sloveniji v večini omrežij ter tako dosegamo več kot 300.000 naročnikov.
Ker smo najugodnejši v primerjavi z drugimi podobnimi mediji.
Ker lahko na ta način uspešno obvestite in predstavite svojo storitev ali izdelek.
Ker za svoj denar dobite veliko.
Ker vedno znova pridobivamo nove gledalce.
Ker smo �eksibilni, znamo prisluhniti željam in vedno stremimo k napredku.
Ker vedno odkrivamo načine, da smo boljši.
Ker verjamemo, da si z medsebojnim sodelovanjem lahko pomagamo. 

Imate posebne želje za svojo predstavitev?
Na voljo smo vam, da s skupnimi močmi najdemo najugodnejšo rešitev.

V pričakovanju poslovnega sodelovanja,
Damjan Žvipelj, direktor

DaMix - Multimedija, Praprotnikova 6, 3330 Mozirje | PE TvM - zgornjesavinjski kanal, Na trgu 7, 3330 Mozirje

DaMix - Multimedija

tvm@mozirje.info

386 (0)70 833 228

Predstavitev na televiziji
Na letošnjih lokalnih volitvah sodelujete tudi v volilnih okrajih volilne enote,
ki obsega občine Zgornje Savinjske doline, Šaleške in Spodnje Savinjske doline. 

Verjamemo, da se lahko s predstavitvijo na TvM – zgornjesavinjski kanal, uspešno 
predstavite volivcem teh okrajev, kar vam zagotavlja večji uspeh na volitvah.

TvM – zgornjesavinjski kanal deluje predvsem na savinjsko-šaleškem področju in smo 
edini audio vizualni medij v Zgornji Savinjski dolini. Gledalci nas lahko spremljajo po 
celi Sloveniji, zato verjamemo, da vas bomo z našo ponudbo lahko uspešno in 
dodatno predstavili.

V ta namen vam pošiljamo cenik predstavitve in možnosti, ki vam jih ob 
lokalnih volitvah ponujamo. 

VIDEO STRANI in INFOKANAL

video in statične vsebine

GRAFIČNI OGLAS

TV SPOT - VIDEO OGLAS

NAGOVOR VOLIVCEV

POSNETEK PRIREDITVESPLETNA STRAN/PODSTRAN

SPLETNO OGLAŠEVANJE

tvm@mozirje.info

LOKALNE VOLITVE 2014
Predstavite se volivcem

386 (0)70 833 228ZGORNJESAVINJSKI KANAL http://tvm.mozirje.info

Nazarje
Nova Štifta
Rečica ob Savinji
Solčava
Šmartno ob Dreti

Krajevne skupnosti:

Bočna
Gornji Grad
Ljubno ob Savinji
Luče ob Savinji
Mozirje



VIDEOSTRANI + INFOKANAL

tvm@mozirje.info

LOKALNE VOLITVE 2014
Predstavite se volivcem

386 (0)70 833 228ZGORNJESAVINJSKI KANAL http://tvm.mozirje.info

GRAFIČNI OGLAS v video blokih

TV SPOT - video oglas

NAGOVOR VOLIVCEV

POSNETEK PRIREDITVE

- do 30 besed
- fotografija
- grafika

- statična grafična podoba
- vizualna in audio obdelava
- glasbena in/ali govorna podlaga

- snemanje do 1 ure v studiu ali na terenu
- glasovna, grafična in glasbena obdelava
- AV montaža, končni oglas do 30 sekund

- predstavitev programa do 180 sekund
- snemanje do 1 ure v studiu ali na terenu
- AV montaža

- posnetek predvolilne prireditve ali shoda
- snemanje na terenu z 2 kamerama
- zvok, režija, montaža, do 90 minut

objava na videostraneh:
00.00 - 08.00
objava v infokanalu:
08.00 - 10.00 | 14.00 - 18.00 | 22.00 - 24.00

Izdelava: BREZPLAČNO

Objava na dan: 12 EUR

do 10x oglasni blok / dnevno

Predvajanje: 20 EUR/dan

Izdelava: 40 EUR

do 10x oglasni blok / dnevno

Predvajanje: 30 EUR/dan

Izdelava: 150 EUR

Objava: 100 EUR

Vsaka ponovitev: 40 EUR

Izdelava: 150 EUR

Objava: 300 EUR

Vsaka ponovitev: 100 EUR

Izdelava: 400 EUR

Oglasni bloki v programski shemi: 5x dopoldne in 5x popoldne/zvečer.

Oglasni bloki v programski shemi: 5x dopoldne in 5x popoldne/zvečer.

SPLETNA STRAN ali PODSTRANPo dogovoru vam lahko pripravimo
tudi spletno predstavitev.

SPLETNO OGLAŠEVANJE E-POŠTNE NOVICE (NEWSLETTERS)

Mesečno se statični oglas prikaže cca. 400x na videostraneh in infokanalu. Dolžina prikaza je 12 sekund. Cena velja za min. 7 dnevno objavo. 

v aktivnem
programu

v aktivnem
programu

Spletno oglaševanje: BREZPLAČNO

Spletno oglaševanje: BREZPLAČNO

Spletno oglaševanje: BREZPLAČNO

Spletno oglaševanje: BREZPLAČNO

Spletno oglaševanje: BREZPLAČNO

V skladu z volilnimi pravili, novinarsko etiko in s pravično razdelitvijo predstavitev vseh političnih strank in neodvisnih kandidatov, ki bi se želeli predstaviti 
v času lokalnih volitev 2014, se bomo potrudili za vaš najboljši uspeh na volitvah. TvM - zgornjesavinjski kanal | Več informacij: tvm@mozirje.info
Vsi želeni grafični in drugi elementi celostne podobe morajo biti dostavljeni v elektronski obliki na tvm@mozirje.info vsaj 24 ur pred objavo.


