ROSTCLUB SRL: productie spoturi audio si productie spoturi video + difuzare spoturi radio si difuzare spoturi
TV la principalele radiouri si televiziuni din Romania.
De asemenea, servicii de publicitate online.
Vă facem cunoscută oferta noastră de servicii, cu menţiunea că preţurile listate au caracter pur orientativ
- informativ, acestea urmând a fi ajustate în funcţie de cerinţele (gradul de complexitate) al fiecărei
solicitări în parte.
DENUMIRE SERVICIU

COST ESTIMATIV

Producţie spoturi audio

Începând cu 450 Lei, poate
creşte în funcţie de
complexitate

Difuzare spot la: Europa FM,
Radio ZU, Kiss FM, Magic
FM, Pro FM, Radio România
Actualităţi etc.

În funcţie de radioul ales şi
de mediaplanul dorit

Producţie spot video

Începând cu 1500 Lei, poate
creşte în funcţie de
complexitate

BONUS/DISCOUNT
Costul poate fi 0 (zero) Lei sau se pot
aplica reduceri de până la 50% în funcţie
de pachetul comandat (producţie +
difuzare spot radio) şi/sau numărul de
spoturi dorite
Se pot aplica reduceri de preţ de până la
30% în funcţie de volumul de difuzari
dorite
Costul poate fi 0 (zero) Lei sau se pot
aplica reduceri de până la 50% în funcţie
de pachetul comandat (producţie +
difuzare spot TV) şi/sau numărul de
spoturi dorite
Se pot aplica reduceri de pret de până la
30% în functie de volumul de difuzari
dorite
Se pot oferi reduceri de preţ dacă acest
serviciu este parte a unui pachet mai
mare de servicii comandate

Difuzare spot TV la: PRO TV,
În funcţie de postul TV ales
Antena 1, Antena 3,
şi de mediaplanul dorit
România TV, TVR1 etc.
Construcţie intergală site
Începând cu 1500 Lei, poate
web de prezentare firmă,
creşte în funcţie de
servicii, produce…
complexitate
Hosting (găzduire site şi
Difera în funcţie de marimea
conturi de email aferente) + site-ului, numărul de conturi
Hostingul + suportul tehnic pentru 12
suport tehnic + administrare
de email aferente, volumul
luni pot fi oferite gratuit în cazul unor
(intreţinere site şi
de lucru pentru întreţinere şi
site-uri, în funcţie de costul acestora.
actualizare conţinut)
actualizare
Scriere şi publicare de
500 Lei/advertorial/site.
Se pot oferi reduceri în funcţie de
advertoriale pe site-ul
Preţul poate creşte în
numărul de advertoriale comandate. Sau
StiriLaZi.ro şi blogul
funcţie de mărimea şi tipul
se poat oferi ca bonus în cazul cumpărării
GoldFMRomania.ro
articolului dorit
unui pachet mai mare de servicii
Pentru mai multe informaţii nu ezitaţi să ne contactaţi – departamentul RELAŢII CLIENŢI este disponibil
prin email zilnic (inclusiv în weekend) între orele 10:00-22:00 la adresa studio @ rostclub . ro.
Ne puteţi contacta şi telefonic la 0723.65.75.75. Vă invităm să aflaţi mai multe despre noi şi serviciile
noastre accesând www.rostclub.ro. Vă mulţumim!

