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„Aki azért nem költ reklámra, hogy pénzt takarítson meg, 

az ennyi erővel az óráját is megállíthatná,

 hogy időt takarítson meg.” 

Ford

5000 Szolnok, Hild tér 1.
+56 426 244

szolnoktv@szolnoktv.hu
www.szolnoktv.hu

Miért éppen
 
a Szolnok Tv hirdetése?
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célzott kommunikáció

a megyeszékhely és 
62 település vezető televíziója

a lokálpatriotizmus ereje
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interneten keresztül 
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Miért éppen

 a Szolnok Tv 

hirdetése?

A Szolnok Televíziót 1986-ban hozta létre a Városi Tanács. Műsoraink hiteles és 
naprakész információkat nyújtanak a helyi, és további 28 település lakosságának, 
szem előtt tartva a nézői visszajelzéseket is. 

Jelenleg a sugárzott adásunk Szolnok és közel 20 km-es körzetében fogható a 
47-es csatornán a DVB-T platformon HD minőségben, valamint mindegyik 
kábelszolgáltatónál (Vodafone, Digi, Invitel, PR Telcom, T-Home) jelen vagyunk.

Vidéken a következő településeken vagyunk elérhetőek:
Abádszalók, Abony, Alattyán, Besenyszög, Cibakháza, Farmos, Fegyvernek,
Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jászapáti, Jászberény, Jászboldogháza, 
Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru, Jászivány, Jászjákóhalma,
Jászkarajenő, Jászkisér, Jászszentandrás, Kengyel, Kétpó, Kiskunfélegyháza,
Kisújszállás, Kőröstetétlen, Kőtelek, Kuncsorba, Kunhegyes, Kunmadaras,
Kunszentmárton, Martfű, Mezőtúr, Nagykáta, Nagykőrös, Nagykörű, Nagyrév,
Nyársapát, Örményes, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek,
Szolnok, Tápiógyörgye, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tiszaalpár,
Tiszabő, Tiszaföldvár, Tiszagyenda, Tiszajenő, Tiszakécske, Tiszakürt, Tiszapüspöki,
Tiszasüly, Tiszatenyő, Tószeg, Törökszentmiklós, Törtel, Újszász, Újszilvás, Vezseny,
Zagyvarékas

A televízió napi 4 óra időtartamban készít saját gyártású műsorokat. 

17.00 órától tematikus magazin műsorainkkal, kiemelt produkcióinkkal a teljes 

közönséget célozzuk meg. 

19.00 órakor jelentkezünk az Aktuális hírműsorral, majd ezt követik a háttér 

információkat feldolgozó stúdió beszélgetések, melyeket a reggeli műsorsávban 

megismétlünk.

A Szolnok Televízió műsorai HD formátumban készülnek, amely ma 

Magyarországon a műsorfejleszetésben a legjobb minőséget nyújtja.



Aktuális és a tematikus magazin előtti és utáni reklámblokk

Reklám Spot
A televíziónk legnézettebb időszakában bejátszott 10 másodperctől 2 percig 

terjedő reklámanyagok. A reklámlm gyártási költségének meghatározása 

egyedi megállapodás alapján történik.

Reklámlm sugárzási díja 700 Ft + áfa/mp, mely 3 darab ismétlést is tartalmaz

Műsortámogatói reklám
Kedvelt, klasszikus hirdetési forma. A tematikus magazinműsoraink elején, végén 

és a műsorajánlóban hangzik el a támogató neve, illetve rövid képes anyaga. 

Példa: „Az „Aranyhal” című kívánságműsorunk támogatója…”!

Műsortámogatói reklám díja
magazin szponzoráció éves szerződéssel                  40.000 Ft + áfa/hó
eseti magazin szponzoráció                                        50.000 Ft + áfa/alkalom
időjárásjelentés támogatás                                         60.000 Ft + áfa/hó

Ügyfél érdekű stúdióbeszélgetés - PR beszélgetés
Reklámriport vetítés ismétlése, nem a reklámblokkban elhelyezve a fenti árak 

50%-a

1 - 2 perc                                                                       35.000 Ft + áfa/alkalom
3 - 4 prec                                                                       50.000 Ft + áfa/alkalom 
5 - 10 perc                                                                     60.000 Ft + áfa/alkalom

Filmkészítés
Vállaljuk referencialmek, tudományos, oktató- és ismeretterjesztő lmek 

gyártását, PR-riportok, klipek, reklámspotok készítését, rendezvények rögzítését, a 

megrendelő igényei alapján, forgatókönyv szerint egyedi költségvetéssel. 

Vállaljuk továbbá az így elkészült alkotások internetes felületre, közösségi 

médiára való optimalizálását.

A hagyományos televíziós műsorkészítés és terjesztés mellett vállaljuk bármely 

esemény internetes közvetítését. saját, dedikált csatornánkon, amely könnyen 

beilleszthető a social media prolokra és bármely weboldalra. Ezek árai minden 

esetben egyedi kialakításúak.

Hirdetési felületeink,

áraink



Képújság

Hirdetésekről, ajánlókról, közérdekű információkról szóló felületünk. A képújság 

hirdetései egy- vagy többoldalas, szöveges és fényképes hirdetések. Az egyes 

oldalak 25 másodpercenként váltakoznak. Képújságunkban az adott oldalak a 

fő műsoridőn túl 20-25 percenként kerülnek újra képernyőre, így naponta 15-20 

alkalommal láthatók. Apróhirdetés megrendelésére is lehetőség van, mely 

maximum 3 képet is tartalmazhat. Kész hirdetés is beadható, a mellékletben 

megadott paraméterek alapján. 

Bannerek 

Megjelenés a www.szolnoktv.hu felületén. Bannerek méretezése a mellékletben 

megadott paraméterek alapján. Egy hónapnál hosszabb hirdetési időszak 

esetén, kérje egyedi ajánlatunkat!

Teljes szélességű banner: 85.000 Ft + áfa/hó

Oldalsávi banner: 25.000 Ft + áfa/hó

Mindkettő esetén: 95.000 Ft + áfa/hó 

Hirdetési felületeink,

áraink

+áfa

Első
oldal

1 hétre 1 hónapraAKTUÁLIS
HIRDETÉSI

ÁRAINK
15.000 Ft 49.000 Ft

Lakossági
apró 1 hét

3.000 Ft



Éves keretszerződések

Lehetőséget kínálunk éves keretszerződés megkötésére, és ezáltal 

kedvezmények érvényesítésére. A keretösszeget egy éven belül kell elkölteni a 

hirdető cég igényei, kampány proljának megfelelően.

Hirdetési felületeink,

áraink

Éves keretszerződés        keretösszeg-kedvezmény

500.000 Ft + áfa                      50. 000 Ft + áfa 

1.000.000 Ft + áfa                  150.000 Ft + áfa

1.500.000 Ft + áfa                  200.000 Ft + áfa



Elérhetőségeink

Szolnok Televízió Zrt.
5000 Szolnok, Hild tér 1.
www.szolnoktv.hu

Pető Dávid
cégvezető
06 56 426 244
peto.david@szolnoktv.hu

Tóth Piroska
értékesítési- és marke�ngvezető 
06 70 522 83 90
toth.piroska@szolnoktv.hu

Szekeres Sándor
hirdetésszervező
06 30 938 10 42
szekeres@szolnoktv.hu
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