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Néhány fontosabb tudnivaló BTV Hungary  
Televízióról

u A Televízió 1990. június 22-én kezdte meg működését

u Budaörs és Budakeszi egész területén, csaknem minden háztartásban fogható

u A Digin is láthatóak vagyunk, a 160-as programhelyen találja meg a BTV Hungary-t!

u A fontosabb anyagok a TV honlapján nyomon követhetőek

u A BTV Hungary Televízió egyes adásait más helyi televíziók is átveszik,  
ezzel is növelve a sugárzási körzet által elérhető lakosság számát 



 

SPOT CSOMAGAJÁNLATOK
Spot csomagjaink darabszám alapúak

u  75 db-os 20 mp-es spotcsomag: 15 napon át napi 5 db megjelenést tartalmaz 29 250 Ft + Áfa

u  150 db-os 20 mp-es spotcsomag: 30 napon át napi 5 db megjelenést tartalmaz 58 000 Ft + Áfa

u  300 db-os 20 mp-es spotcsomag: 30 napon át napi 10 db megjelenést tartalmaz 100 000 Ft + Áfa

u  600 db-os 20 mp-es spotcsomag: 30 napon át napi 20 db megjelenést tartalmaz 168 000 Ft + Áfa

Kedvezmények az alábbi csomagok megrendelése esetén

u  300 db-os 20 mp-es vagy 600 db-os 20 mp-es sportcsomag megrendelése esetén ajándék banner 

elhelyezése a TV honlapján

Csomagok árképzése

1 db 20 mp spot ára : 400 Ft + Áfa

20 mp vagy ettől eltérő spothossz rendelése esetén + 10% felár



 

MŰSOROKHOZ KÖTŐDŐ TÁMOGATÓI  
MEGJELENÉSEK

5 mp hosszú, műsorok előtt vagy után megjelenő műsor támogatói csomagjaink

u  75 db-os 5 mp-es támogatói spotból álló spotcsomag: 15 napon át napi 5 db megjelenést 
   tartalmaz 29 250 Ft + Áfa

u  150 db-os 5 mp-es támogatói spotból álló spotcsomag: 30 napon át napi 5 db megjelenést

  tartalmaz 58 000 Ft + Áfa

u  300 db-os 5 mp-es támogatói spotból álló spotcsomag: 30 napon át napi 10 db megjelenést
  tartalmaz 100 000 Ft + Áfa

u  600 db-os 5 mp-es támogatói spotból álló spotcsomag: 30 napon át napi 20 db megjelenést
  tartalmaz 168 000 Ft + Áfa 

Blokk pozíció és sürgősségi kérelem + 10% felár



 

CSATORNA TÁMOGATÁS AJÁNLAT

Úgynevezett ChannelID: a televízió és az ügyfél arculati elemeinek animált  
együttes megjelenítése a napi műsorfolyamban. 

(ez kiemelt támogatói pozíciót kölcsönöz az ügyfélnek naptári hét alapon)

u 4 hetes: 4 héten át napi 5 alkalommal 300 000 Ft + Áfa

u 2 hetes: 2 héten át napi 5 alkalommal 200 000 Ft + Áfa

u 1 hetes: 1 héten át napi 5 alkalommal 100 000 Ft + Áfa

A megjelenéshez szükséges gyártási költségeket a csatorna vállalja.



 

KÉPÚJSÁG
 1 oldal, 1 hétre

u cégek és vállalkozások részére      7 400 Ft + Áfa

u magánszemélyek magánjellegı hirdetése    3 700 Ft + Áfa

 Hosszabb időtartam megrendelése esetén a kedvezményes árak a következők

u 1 hónapos megrendelés cégeknek és vállalkozásoknak 23 800 Ft + Áfa

u 1 hónapos megrendelés magánszemélyeknek   11 900 Ft + Áfa

u 2 hónapos megrendelés cégeknek és vállalkozásoknak 40 300 Ft + Áfa

u 2 hónapos megrendelés magánszemélyeknek   20 200 Ft + Áfa

 Kiemelt akciós ajánlatunk

u 3 hónapos megrendelés cégeknek és vállalkozásoknak 47 600 Ft + Áfa

u 3 hónapos megrendelés magánszemélyeknek   23 800 Ft + Áfa



 

GYÁRTÁSI KÖLTSÉGEK

SPOTOK GYÁRTÁSI KÖLTSÉGEI

Amennyiben a megrendelő nem rendelkezik saját spottal,

u A spot gyártási költség: 60.000 Ft+Áfa-tól (állóképekből készülő zenére vágott anyag, szöveg nincs alatta). 

u Állóképekből álló spot, szövegíróval megírt szöveggel, profi narrációval: 95.000 Ft+Áfa-tól. 

u Forgatott spot animált grafikai feliratokkal, esetenként mozgó animációval, profi narrátor hanggal,  

szövegíróval megírt szöveggel, zenével: 200.000 Ft+Áfa-tól.



 

REFERENCIAFILM
u Mik az előnyei?

 Egy megfelelő filmmel néhány perc alatt mutathatja meg vállalatáról azt, amit egy hosszabbprezentációval vagy 

üzemlátogatással érne el, ezáltal időt takarít meg, tehát hatékonyabb

 Minimális időráfordítás mellett, professzionális eszközökkel juttathatja el üzeneteit partnereiszámára,  

ezért költséghatékony

 Adásképes, kiváló minőségı, profi referenciafilmmel megnövelheti cége presztízsét

u Miben állunk a segítségére?
 A megfogalmazott üzenethez alkalmazkodó formával biztosítjuk az üzleti üzenetekeredményes célba juttatását

 Egyedi megjelenéssel biztosítjuk, hogy referenciafilmje kiemelkedjen majd a konkurenseiáltal esetlegesen készíttetett 

munkák közül

 Szükség szerint 3D effektekkel, animációkkal segítjük a film hatékonyságát, látványvilágát

Referenciafilm
A film kifejezetten a támogató által preferált témákról szól, az eredményesség által 

megkövetelt mélységben és hosszban

 A témák kifejtése minden esetben a célcsoport elvárásainak megfelelően történik,  
a legteljesebb információ átadás érdekében

 A téma szempontjából leginkább hatékony filmes eszközöket alkalmazzuk



 

SMALL VERZIÓ
 cég vagy esemény bemutatására alkalmas 
 narráció nélküli film 
 zenei aláfestéssel 
 alapszintű technikai paraméterek 
 a referenciafilmek hossza az Ügyfél igényei szerint kerülnek kialakításra 
 max. 5 perc   Ára: 280.000 Ft + Áfa-tól

MEDIUM VERZIÓ 
 bővített technikai paraméterek
 statiszták szerepeltetése igény esetén 
 több helyszín 
 kameramozgató eszközök alkalmazása 
 narráció+zene 
 képi animáció 
 max. 5 perc    Ára: 400.000 Ft + Áfa-tól 

HIGHT VERZIÓ  
 legmodernebb technikai eszközök alkalmazása 
 ügyféllel közösen kimunkált tartalom megvalósítása 
 modern animáció, (infografikák, vagy mozgó figuratív animációk) alkalmazása 
 igény szerint több helyszínen történő forgatás 
 igény szerint statiszták szerepeltetése 
 igény szerint idegen nyelvi hangalámondás/feliratozás 
 szükség esetén drón alkalmazása: légi felvétel 
 2D-3D céglogó animáció 
 max. 5 perc    Ára: 750.000 Ft + Áfa-tól 



 

Bővített szolgáltatás
Ha a csomagon felül még az alábbiakra szüksége lehet, egyedi felár ellenében tudjuk 

biztosítani:
 fizetett helyszínen történő forgatás

 híresség vagy közszereplő szerepeltetése

 szakértő szerepeltetése

 kettőnél több nyelvi verzió elkészítése

 extra technikai igények alkalmazása, pl.: víz alatti kamera, különleges világítás technika

 több napos forgatási igény

 nagy létszámú statiszta szerepeltetése

A megvalósításról

A megrendelést követően időpont egyeztetés után általában egy héten belül sor kerül  

a forgatásra.
 Az utómunka igény várhatóan 1—2 hét

 A filmek ideális esetben 2—3 héten belül elkészülnek és a megrendelő számára átadásrakerülnek

 Az elkészült referenciafilmek a Megrendelő tulajdonát képezik, aki azt szabadonfelhasználhatja

 Megrendeléseket minimum 50% előleg megfizetése után tudjuk visszaigazolni



 

IMAGEFILM
A több mint 20 éves szakmai tapasztaltunk mellett, rendelkezünk a legújabb technikai felszerelésekkel 

is, legyen szó pár másodperces televíziós spotról, imázsépítő reklámfilmről, vagy egy céget bemutató 

hosszabb terjedelmű PR-filmről. 

Külön figyelmet fordítunk arra, hogy a legelső ötlettől kezdve végigvigyük, segítsük a megrendelő 

elképzelését a kreatív tervezéstől kezdődően, a lebonyolításon, a teljes gyártási előkészítés 

megszervezésén keresztül a forgatásig, majd az utómunkáig. A filmkészítés minden fázisát ismerjük. 

Kezdetben együtt ötletelünk a megrendelővel, kreatívan gondolkodunk, forgatókönyveket készítünk, 

castingolunk, stábot szervezünk, helyszínt foglalunk, beszerezzük a szükséges forgatási engedélyeket. 

Vágunk, feliratozunk, zenét ajánlunk, és profi animációkat készítünk.

u Kifejezetten olyan formátumokat és tartalmi/képi megoldásokat találunk ki a megrendelővel 
közösen, melyek az internetes korigényre reflektálnak. 

u Rövid, gyors, színes, kreatív, pörgős imagefilmeket készítünk, mely ugyanúgy alkalmas lesz 
 a televízióban való sugárzásra, mint az interneten való megjelenésre. 

u A „short” tartalom a webes felületek legkedveltebb formája.



 

IMAGEFILM

 legmodernebb technikai eszközök alkalmazása

 ügyféllel közösen kimunkált tartalom megvalósítása

 modern 2D-3D animáció (infografikák vagy mozgó animációk) alkalmazás

 igény szerint több helyszínen történő forgatás

 igény szerint nagy létszámú statiszta szerepeltetése

 igény szerint idegen nyelvi hangalámondás/feliratozás

 szükség esetén drón alkalmazása: légi felvétel

 2D-3D céglogó animáció

 fizetett helyszínen történő forgatás 

 híresség vagy közszereplő szerepeltetése

 szakértő szerepeltetése

 kettőnél több nyelvű verzió elkészítése

 extra technikai igények alkalmazása, pl.: víz alatti kamera, különleges világítás technika

 több napos forgatási igény narráció, zene,

	 	     Ára: 990.000 Ft + Áfa-tól



 

REKLÁMFILM

Forgatott reklám-riportfim készítése igény szerint rendelhető!

Ára: 100.000 Ft + Áfa / perc



 

A megrendelés feltételei
Az ajánlat a Médiatörvény, az NMHH és az adott csatornára vonatkozó joghatóság szabályozásának szem előtt tartásával értendő. 

Csomagajánlat esetén, a megadott árak a csomag együttes megrendelésekor érvényesek. Az ajánlatban feltüntetett árak a  

gyártási költségeket nem tartalmazzák.

A megrendelések befogadása érkezési sorrendben történik. A támogató számára a szponzorációs felületek (támogatói 

megjelenések) megrendelése esetén szektorvédelmet biztosítunk a kiajánlott műsor tekintetében a támogatás időtartamára. 

Ajánlatunkat a jelenlegi műsorstruktúra ismeretében állítottuk össze. A Csatorna a műsorváltozás jogát fenntartja. 

Megrendelt és visszaigazolt támogatást lemondani csak az adás biztonságának veszélyeztetése nélkül és 100% kötbérfizetési 

kötelezettség mellett lehet. 

A támogatás bármely paraméterének (pl.: spothossz, a támogatott műsor előtti és/vagy utáni megjelenés, aloldal, stb.)  

módosítása a szabad helyek függvényében lehetséges. A lemondást és a módosítást írásban (e-mailben) kell bejelenteni,  

amit a BTV Hungary Televízió minden esetben írásban visszaigazol. A módosítás nem eredményezheti a megrendelőben szereplő 

támogatói díj csökkenését. 

A támogatói díj csökkenése lemondásnak minősül, és a fenti kötbérfizetési kötelezettséget vonja maga után.

Az online megrendelések, a technikai költségek, az egyéb gyártási költségek és jogdíjak nem számítanak bele az éves televíziós 

vállalásba. 

Minden kreatív megoldás/megjelenés előzetes jogi és programming egyeztetést igényel. Azon megjelenések kerülhetnek 

képernyőre, amelyek megfelelnek az adott csatorna egyéb rendelkezéseinek. 

Az ajánlatban foglalt megjelenési lehetőségeket párhuzamosan több ügyfélnek is kiajánlhatjuk. 

A megjelenések ellenértékének kiegyenlítése előre fizetéssel történik, a ki nem fizetett megrendelések nem kerülnek adásba.



 

ELÉRHETŐSÉGEK

Részletes referenciamunkák megtekinthetőek a www.freerunmedia.hu honlapon.

Bakk István PhS
elnök (BTV Hungary Televízió)
( 06 70 553 9070
* bakk.istvan@btvhungary.hu
8 www.btvhungary.hu
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