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RÓLUNK

ItthoN vagyUNK

A gazdag országos programkínálat mellett igen figyelemre méltó módon 
növekszik a helyi televíziók nézettsége. Ez a tény elsősorban annak kö-
szönhető, hogy túl gazdag ma már az ingerkörnyezet, hatalmas mennyi-
ségű információ „ömlik” ránk a képernyőből. Ezt a nézők nagy része már 
nehezen tudja befogadni, az érdeklődésük egyre inkább a helyi televíziózás 
felé fordul.

A Debrecen Televízió az ország egyik legnagyobb nézettségű helyi tele-
víziója. Régiónkban közel 500 000 potenciális nézőhöz jut el adása. A ma-
gas nézettség – ezáltal a reklámok hatékonysága – annak is köszönhető, 
hogy jól felkészült, nagy létszámú szakmai stáb állítja elő a műsort, illetve 
olyan technikai bázis áll rendelkezésre, ami a magyar helyi televíziózásban 
egyedülálló.  Az országos adókon kívül a Debrecen Televízió rendelkezik a 
legmodernebb közvetítő kocsival Magyarországon.

DebReceN teLevízIÓ – több mINt 30 éve

A DTV más szempontból is kiemelkedik a helyi TV-k közül. Immár 30 éves 
múltra tekint vissza, így ez idő alatt a 24 órás adás rendkívül magas szak-
mai színvonalon zajlik. Ma már mintegy 30 féle magazint láthatnak a nézők, 
de sok portréfilm, természetfilm, dokumentumfilm is készült, és színházi 
előadásokat, sporteseményeket, kulturális rendezvényeket is rögzítettek 
és folyamatosan rögzítenek a kamerák. A DTV a hírszolgáltatást tekinti 
kiemelt feladatának. A helyi televíziózásban ma már a legjobb hírműsort 
elismerten a Debrecen Televízió készíti. Tény, hogy a helyi TV-k közül a 
Debrecen Televízió kapta a legtöbb szakmai elismerést.



aJÁNLataINK

REkláM 50 000 Ft + áfá-tól/spot

1 000 Ft + áfa/mp
500 Ft + áfa/mp
2 000 Ft + áfa
5 000 Ft + áfa
5 000 Ft + áfa/spot
20 000 Ft + áfa

10 000 Ft + áfa

Reklámspot gyártás
Reklámspot sugárzása:
       I. kategória 
       II. kategória 
Speciális hely: 
Feliratozás, feliratcsere:
Hangfelmondás, hangcsere:
Újravágás:
TFT monitor grafikai 
szerkesztése, 2-3 képcsere, 
évszám, ár, felirat módosítás, 
spotrövidítés.
Hangcserét nem tartalmaz:

REkláM REggEl

300 000 Ft + áfa/hónap
150 000 Ft + áfa/hónap

Minden blokkban
Minden második blokkban 

A hétköznap esténként jelentkező hírműsorunkat, a 
Napszemlét másnap reggel 5 és 8 óra között megis-
mételjük. Reklámspot sugárzása ebben az idősávban:

kIRAkAT AjáNló 60 000 Ft + áfaReklámspot sugárzás 
40 alkalommal (2 hét)

PR INTERjÚ egyedi árajánlatkészítés és kétszeri 
sugárzás

REFERENcIAFIlM egyedi árajánlatcégbemutató film

kéPÚjSág
  3 000 Ft + áfa/nap
12 000 Ft + áfa/hét 
35 000 Ft + áfa/hónap

  4 000 Ft + áfa/nap
15 000 Ft + áfa/hét
40 000 Ft + áfa/hónap

fotóval – max. 5 képfotó nélkül



eLéRhetŐSégeINK

Amennyiben úgy látja, hogy az Ön üzleti érdekei és az általunk felkínált 
lehetőségek egyeznek, vagy további kérdése van a hirdetéseket illetően, 
kérem, keressen bennünket! 

kAPcSolAT

médiacentrum Debrecen Kft.  

4025 Debrecen, Petőfi tér 10.  I  +36 52 525 100  I  info@mcdb.hu

Reklámcsoport: +36 52 525 120  I  reklam@mcdb.hu 

Képújság hirdetésfelvétel: +36 52 525 120  I  kepujsag@mcdb.hu 

Szerkesztőség: +36 52 525 110  I  szerkesztoseg@mcdb.hu


