UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ
ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH

Số: 463 /PTTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cần Thơ, ngày 28 tháng 12 năm 2017

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN LED
I. Giới Thiệu: Đặc điểm vị trí điểm đặt màn hình:
* Màn hình Led Fullcolor được đặt tại vị trí như sau:
- 409 Đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Màn hình đặt ngay cổng chính của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Thành Phố Cần
Thơ là nơi có mật độ dân cư đông đúc.
II. Thông số kỹ thuật và thời gian hoạt động của màn hình:
Kích thước màn hình: 3m x 4m
Có thể đọc được hầu hết các định dạng video (mp4, avi, mpg, mov...), flash (swf),
trình chiếu slide show hình ảnh (jpg, png, bmp...), trình diễn powerpoint...
Thời gian trình chiếu từ:
+ 05h00 đến 14h00 hàng ngày.
+ 16h00 đến 22h00 hàng ngày.
- Thời gian hoạt động tương đương: 15 giờ/ngày.
- Thời lượng phát sóng theo thực tế là: 10 giây/tổng số 15 phút.
- Thời gian lặp lại thực tế tối thiểu: 5 phút/1 lần/màn hình/1 giờ => Tổng số lần
phát hình tối đa là: 12 lần/giờ  180 lần/ngày  5.400 lần/tháng.
- Thời gian lặp lại thực tế tối đa: 15 phút/1 lần/màn hình/1 giờ => Tổng số lần phát
hình tối thiểu là: 04 lần/giờ  60 lần/ngày  1.800 lần/tháng.
III. Giá cho thuê/một màn hình:
Thời lượng quảng cáo 10 giây:
3.000.000 đồng/tháng.
IV. Quy định
1. Đơn giá trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT.
2. Biểu giá được áp dụng kể từ ngày 01/02/2018.
3. Biểu giá này có thể thay đổi trong quá trình thực hiện. Đài Phát Thanh và Truyền
Hình Thành Phố Cần Thơ sẽ thông báo trên website: www.canthotv.vn
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
HUỲNH CAN ĐỞM

