KINOREKLAMA - CENÍK
Zámecký biograf Poděbrady
•

Průměrná návštěvnost kina je 9 000 diváků ročně což je průměrně 22 diváků denně.

•

Zámecký biograf promítá každý den. O víkendu promítá dva filmy, odpolední pro děti, občas
přidaná opolední promítání v případě velkého zák,u o aktuální program.

•
•

Měsíčně tedy můžeme Vaší reklamu pustit před cca 30 - 35 večerními filmy, nebo 4 dětskými
filmy.
Cena reklami se počítá za 1 odpromítání spotu při předstvení (zahrnuje pouze reálně
odpromítané spoty). Po dohodě je možné specifikovat kolikrát a před jakými představeními
chcete Váš spot přehrát (možnost užšího zaměření na cílovou skupinu).

•

Navržená cena se odvíjí od délky spotu a od počtu opakování.

•

K základní ceně bude připočteno 21 % DPH.

•

Orientační cena promítání jednoho spotu o délce od 15 do 30 vteřin je v rozmezí:
jediné promítání 200 - 300 Kč
během jednoho týdne 100 - 150 Kč
během dvou týdnů 90 - 140 Kč
během tří týdnů 80 - 130 Kč

•

Pro naplánování promítání Vašeho spotu Vám na vyžádání zašleme filmový plán Zámeckého
biografu na následující měsíc (dostupný zpravidle do 20. dne předcházejícího měsíce.

•

Veškerý promítaný obsah je ve formátu DCP (.dcp)

•

Převod nebo úpravy existujících DCP Vám můžeme zajistit. Cena se pohybuje podle
náročnosti , cca od 500 Kč do 2000 Kč + DPH.

•

Výsledný DCP nosi je Váš, a lze ho přehrát i v ostatních kinech standardu D-Cinema.

•

Zdrojový materiál (video, animace, obrázek, zvuk, titulky a případně jejich kombinace) by měl
být ideálně ve velikosti 2048x858px (SCOPE), nebo 1998x1080px (FLAT), ve formátech
MPEG4, AVI, MKV, JPEG, JPEG2000, i CRW, CR2, TIF, MP3, WAV, AIFF... Lze použít i jiné
formáty, nebo velikosti. Titulky (soubor obsahující titulky, který bude překrýván s obrazem
DCP (může být .srt, .ssa, .ass, nebo .xml)

•

Výsledná kvalita DCP je závislá na kvalitě zdrojového materiálu.
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