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TKN24.PL

 

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. 
TKN24.PL to portal informacyjny, telewizja internetowa i kablowa.

Jesteśmy jedyną telewizją internetową w regionie. 

Od 2021 roku funkcjonuje telewizja TKN24 Końskie w sieci kablowej.
Docieramy tam do kilku tysięcy odbiorników w mieszkaniach należących

do Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 



STATYSTYKI

Dotychczas zgromadziliśmy już
20 440 polubień i 22 214
obserwujących na Facebooku
(stan na styczeń 2022), a ta
liczba ciągle rośnie. 

Reklama u nas to gwarancja, że
oferta dotrze do bardzo wielu
osób z naszego regionu.

Lipiec
SESJE:  275 216
UŻYTKOWNICY: 89 829
ODSŁONY: 673 637

Sierpień
SESJE: 262 088
UŻYTKOWNICY: 84 721
ODSŁONY: 791 422

Nasze statystyki z lipca i sierpnia 2021 roku



MOŻLIWOŚCI
REKLAMOWE 

W NASZYCH MEDIACH

portal www.tkn24.pl
Telewizja w sieci
kablowej TKN24
Końskie

Nasze media
społecznościowe
(Facebook,
Instagram, YouTube) 



Reklama w telewizji w sieci
kablowej: 

- Tygodniowa emisja klipu
reklamowego - 150 zł netto 

- Miesięczna emisja klipu
reklamowego - 450 zł netto 

 CENNIK



Reklamy na stronie głównej:
Banery mogą być stałe lub rotacyjne*
(*nie dotyczy to reklamy nr 1, 2, 3 i 4).

Banery rotacyjne to miejsce reklamowe,
które mogą Państwo współdzielić z inną

firmą (np. 5 sekund wyświetla się
Państwa baner, kolejne 5 drugiej firmy).

Ceny podane we wszystkich tabelach
obejmują banery stałe. Cena banerów

rotacyjnych wynosi 50% tych kwot. 



Reklama nr 1 i 2: od 220 zł*
Reklama nr 3 a, b, c: od 165 zł

Reklama nr 4, 5, 6 i 7: od 137 zł 
 

CENNIK

* Ceny netto. Do każdej należy doliczyć 23% VAT 
(w całej ofercie)

Mamy w zanadrzu również tańsze
opcje - czyli banery w dalszej,

dolnej części strony.
Umiejscowienie baneru i jego

wycena do indywidualnej
konsultacji. Zapraszamy do

kontaktu. 



Reklamy wideo:

Artykuły sponsorowane w formie
wideo – 250 zł netto/ tydzień

wyświetlania.
 Produkcja reklam wideo do

wykorzystania zarówno na naszym
portalu, jak i do użytku zewnętrznego)

– 500 zł netto do 5 minut.

Kliknij w zdjęcie i zobacz jedną 
z naszych produkcji

https://www.youtube.com/watch?v=y3zqM8zsaZY


Artykuły sponsorowane: 
a) artykuł: 140 zł netto

b) pakiet 3 artykułów: 360 zł netto
c) pakiet 5 artykułów: 490 zł netto

 
Spoty reklamowe przed 

materiałem wideo:

Spot w jednym materiale wideo - 50 zł
netto (w formie grafiki lub wideo) 

Kliknij w zdjęcie i zobacz jedną 
z naszych produkcji

https://www.youtube.com/watch?v=KGPgtW9OHd4


GDZIE JESZCZE MOGĘ
UMIEŚCIĆ BANER?

Reklama między
kategoriami na
stronie głównej: 
od 55 zł netto*

Reklama w artykule
(górna lub dolna): 
od 88 zł netto

Reklama w kategoriach
gminnych i
tematycznych: 
od 66 zł netto 

Reklama w galerii zdjęć: 
od 66 zł netto

*Na cenę wpływa czas wyświetlania baneru



RABATY

Zostań z nami dłużej, 
a uzyskasz rabat na promocję 
w tkn24.pl

Umowa powyżej 3 miesięcy 
– rabat 5% 

Umowa powyżej 6 miesięcy 
– rabat 10% 

Umowa powyżej 12 miesięcy 
– rabat 15%



Najczęściej zadawane pytania

Czy usługa jest fakturowana? 
Tak. Jesteśmy czynnym płatnikiem VAT. Na każdą reklamę wystawiamy fakturę. 

Czy można łączyć pakiety? 
Tak. Przy łączeniu pakietów przysługują Państwu atrakcyjne rabaty. 

Nie potrafię zrobić reklamy samodzielnie. Co mam zrobić w tym przypadku? 
Wykonamy ją GRATIS! Potrzebujemy tylko logo, zdjęcia oraz tekst. Reklama zostanie dopuszczona do

emisji po wspólnym uzgodnieniu wyglądu baneru.

Czy emisja reklamy musi odbywać się od poniedziałku do niedzieli? 
Nie. To zależy od Państwa. Możemy dostosować emisję baneru od dowolnej daty



reklama@tkn24.pl

KONTAKT

tel. 661 093 759 / 781 440 151

 


