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57. Mednarodni kmetijsko živilski sejem - AGRA 2019 
Gornja Radgona, 24. - 29.8.2019 

Televizija  AS  je  za  vse  razstavljavce  sejma  AGRA  2019,  ki  želijo  biti  drugačni  in  prepoznavni, 
pripravila posebno sejemsko ponudbo oglaševanja v času sejma od 24.08.2019 do 29.08.2019.

Kmetijsko-živilski  sejem  v  Gornji  Radgoni  ima  dolgoletno  tradicijo  in  ponuja  primeren  prostor  za 
uspešno trženje in navezavo poslovnih stikov različnih ponudnikov kmetijske in živilske industrije. V 
času sejma bomo vsakodnevno poročali  v posebnih sejemskih oddajah „SEJEMSKI UTRIP“,  kjer 
bomo  objavljali  oglase,  komercialne  reportaže  in  predstavitve  razstavljavcev.  Z  oglaševanjem  in 
oddajami  bomo dodatno  pritegnili  gledalce  in  obiskovalce  sejma na  razstavne  prostore  poslovnih 
partnerjev.

Pomurska televizija AS s 27-letnimi izkušnjami kot prepoznavni televizijski medij svojim strankam in 
poslovnim partnerjem ponuja  kakovostne storitve in  oglaševanje  v  pomurski  regiji  in  širše.  S tem 
omogoča oglaševalcem predstaviti njihovo ponudbo in ustvariti dodano vrednost njihovim izdelkom in 
storitvam.  Program  lahko  spremlja  približno  150.000  potencialnih  gledalcev  v  širšem  pomurskem 
področju in gledalci v ostalih kabelskih omrežjih po celotni Sloveniji. Program TV AS in oddaje lastne 
režije si lahko ogledate tudi preko spletne televizije TV AS (www.tv-as.net) in FB TV AS. 

OGLAŠEVANJE V ČASU SEJMA (6 DNI):

SPOT ali TELOP  (izdelava in objava)                                                                                        
Do 25-sekundni spot ali telop v obliki predstavitve razstavnega prostora naročnika s prebranim 
besedilom in povabilom – snemanje na sejmu. Cena velja za vsakodnevno predvajanje v času 
trajanja sejma in v ponovitvah, skupaj 40 objav.

Cena izdelave in objave oglasa znaša 220 EUR.

SEJEMSKI STOL (komercialna reportaža)                                                                                 
Predstavitev razstavnega prostora z izjavo predstavnika naročnika. Cena velja za predvajanje 
v času trajanja sejma in v ponovitvah, skupaj 16 objav.

Cena izdelave in objave do 3 minute znaša 210 EUR

Vse cene ne vključujejo 22% DDV!

V kolikor ste zainteresirani za sodelovanje, vas vljudno prosimo, da nas najpozneje do 20.08.2019 
kontaktirate:

Mitja Perš, M: 041 343 663, E: mitja.pers@tv-as.net
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