Recordia Media

Varberg 2019-02-18

Prislista - produktion av Radioreklam 2019
Lokal Reklamproduktion (1-2 sändare)
Plugg
5-10 sek, snabb produktion, speaker + arkivmusik, kund står för manus

2.500 kr

Enkel
10-15 sek, enkel produktion, speaker + arkivmusik, kund står för manus

3.000 kr

Standard plus
20-30 sek, produktion,1-2 speakers + arkivmusik + effekter, manus)
Uppdatering av spot, t ex ny payoff eller övrig ändring av manus i spot

fr 3.900 kr
2.500 kr

Ljudlogo
Specialkomponerad musik som blir företagets egen ljudidentitet

fr 18.000 kr

Uppdatering av budskap (speaker + manus till befintlig ljudlogo)

3.000 kr

Regional Reklamproduktion
För produktion som sänds regionalt (fr. 3 sändare) eller i storstadsområdena Stockholm,
Göteborg eller Malmö gäller en fördubbling av priserna enligt ovan.

Nationell Reklamproduktion
Vid kampanjer nationellt eller i andra länder ges särskild offert.

Se förklaringar och villkor på sid. 2
Priserna gäller t o m 2019-12-31
Betalningsvillkor: 21 dagar
Samtliga priser anges exklusive moms
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Förklaringar och villkor
1. Lokal produktion
I priset ingår rättigheten att använda produktionen i radio på en ort.
För storstadsområde (Stockholm, Göteborg, Malmö) gäller en fördubbling av ordinarie pris.

2. Regional Produktion
I priset ingår rättigheten att använda produktionen i radio på de orter som
överenskommits med Recordia Media.

3. Ljudlogotyp
Normalt levereras ljudlogotypen i längderna 10, 20 och 30 sekunder.
Versionerna kan sedan anpassas med nya manus och speakers, när kunden vill
uppdatera sitt budskap.
Ljudlogotypens upphovsman och kompositör erhåller rätten till verket.
Kunden köper rätten att använda produktionen i radio och eventuellt övriga medier.

4. Sändningsrättigheten
För alla produktioner, förutom ljudlogotyper, ingår sändningsrättigheten i 1 år om inget
annat har överenskommits. Därefter tillkommer kostnad för sändningslicens motsvarande
hälften av ursprungligt pris per år.
Vid köp av ljudlogotyp ingår normalt sändningsrättigheten i 10 år, därefter skrivs nytt avtal.

5. Övrigt
Produktioner och sändningsrättigheter får ej säljas vidare till tredje part utan skriftligt
medgivande från Recordia Media.

6. Uppladdning av spot till Adtoox
Uppladdning av spot till Adtoox för annan producent kostar 400 kr exkl. moms.
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