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CENNÍK 

ĽUBOVNIANSKEJ MEDIÁLNEJ 

SPOLOČNOSTI, s. r.o. 
 

ĽUBOVNIANSKE NOVINY (ĽN) – predaných 1 000 ks/týždenne 

ĽUBOVNIANSKA TELEVÍZIA (ĽTV) – cca 3 600 domácností 

WEB: www.lms.sk – najväčší spravodajský web v SL a okolí 

facebook.com/lms.sk – 6 700 sledovateľov, vyše 10-tisíc 

zobrazení/týždenne 

 

Výrazné ZĽAVY a BONUSY pri objednávke viacerých produktov naraz - 

ušijeme VÁM PONUKU NA MIERU, na CENE SA DOHODNEME! 

 

 

Poznámka: 

Ceny sú uvádzané s DPH. 

Pre politickú reklamu slúži osobitný cenník, zasielame na vyžiadanie.  

PLATNOSŤ: od 1. októbra 2020 

 

           Informácie:   

          Grafické zaslanie podkladov: formát PDF, JPEG (nekomprimovaný), TIFF 
          Doručenie podkladov: CD, USB, e-mail 

          Forma platby: dohodou 
          Reklamácie: akceptujeme do 7 dní od uverejnenia.  
          ĽMS si vyhradzuje právo inzerát/reklamu odmietnuť.  

http://www.lms.sk/
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WEB - WWW.LMS.SK  

 

K dispozícii dva rovnocenné bannery, vľavo a vpravo (cyklické striedanie 

najviac dvoch reklám) 

Uverejnenie na 1 deň       4 eurá  

Uverejnenie na 10 dní      30 eur 

Uverejnenie na 3 mesiace     200 eur 

Výroba bannera (grafiky)     DOHODOU 
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ĽUBOVNIANSKA TELEVÍZIA 
 

 

OBRAZOVÉ VYSIELANIE v rámci TV SPRAVODAJSTVA (3-krát denne, 21-
krát/týždenne) 

Sponzorovanie relácie (grafika do 10 s)    50 eur 

Dodaný reklamný spot do 30 s     70 eur 

Živá pozvánka na podujatie do 30 s – interiér/exteriér  30 eur/40 eur  

Objednaná reportáž do 90 s  (víkend, št. sviatok)          100 eur (140 eur) 

Objednaná reportáž 90 – 200 s (víkend, št. sviatok)          130 eur (170 eur) 

Výjazd mimo mesta               10 až 20 eur 

 

ONLINE VYSIELANIE – ĽUBOVŇA LIVE (vyše 10-tisíc pozretí) 

Sponzor programu (grafika, resp. reklamné video)                    50 až 150 eur 

Vysielanie živého prenosu (2 až 3 hodiny) – technická predpríprava k spusteniu 

prenosu, strih, uloženie záznamu, výroba titulkov, réžia a zabezpečenie funkčnosti prenosu 

2 kamery bez obsluhy, s réžiou a titulkami                            500 eur 

3 kamery (1 s obsluhou, s réžiou a titulkami)                  600 eur 

 

Pozn.: DOHODA možná! 
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ĽUBOVNIANSKE NOVINY (formát A4) 
 

 

RIADKOVÁ INZERCIA (aj s možnosťou ZĽAVY) 

občania - inzeráty, poďakovania, spomienky a i.  

do 3 riadkov (90 znakov)     2 eurá  

každý nasledujúci riadok (30 znakov)           0,50 eur 

príplatok za fotografiu, logo a i.     2 eurá 

rámček, zvýraznenie písma     1 euro  

firmy - inzeráty, komerčné oznamy a i. 

do 3 riadkov (90 znakov)     4 eurá 

každý nasledujúci riadok             0,50 eur 

príplatok za fotografiu, logo a i.     2 eurá 

rámček, zvýraznenie písma     1 euro  

Pozn.: Pri viacnásobnom uverejnení ZĽAVA po dohode. 

 

PLOŠNÁ INZERCIA (aj s možnosťou ZĽAVY) 

ČB          

1 strana (rozmer 20,1 x 26,7 cm - 536,67 cm2)  90 eur 

½ strany – rozmer 20,1 x 13 cm  (261,3 cm2)  50 eur                                              

Farebná 

1 strana (rozmer 20,1 x 26,7 - 536,67 cm2)           130 eur 

½ strany (rozmer 20,1 x 13 cm - 261,3 cm2)                     80 eur  

cca ½ strany na titulke             100 eur   

výroba grafiky       dohodou  

Pozn.: pri viacnásobnom uverejnení DOHODA NA ZĽAVE! 
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VIDEOTEXT V ĽUBOVNIANSKEJ TV (cyklicky počas 7 dní) 

 

 

RIADKOVÁ INZERCIA (aj s možnosťou ZĽAVY) 

občania - inzeráty, poďakovania, spomienky a i.  

do 3 riadkov (90 znakov)     3 eurá  

každý nasledujúci riadok (30 znakov)        0,50 eur 

príplatok za fotografiu, logo a i.     2 eurá 

firmy - inzeráty, komerčné oznamy a i. 

do 3 riadkov (90 znakov)     8 eur 

každý nasledujúci riadok             0,50 eur 

príplatok za fotografiu, logo a i.     3 eurá 

 

Pozn.: Pri viacnásobnom uverejnení ZĽAVA po dohode. 

 

 

OBRAZOVÁ REKLAMA (GRAFIKA) 

Uverejnenie prvej strany      15 eur 

Uverejnenie každej ďalšej strany     12 eur 

Výroba grafiky        DOHODOU  

 

Pozn.: pri viacnásobnom uverejnení možná DOHODA NA ZĽAVE! 

 

        

 


