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❖ FORMAT

BUCUREȘTI TV este o televiziune

regională generalistă, în grila de 

programe se regăsesc emisiuni de 

actualitate, politică, administrație, 

economie, social, învățământ, sănătate, 

cultură, sport, turism și divertisment.

BUCUREȘTI TV  este o platformă

destinată comunității, fiind un vector de 

comunicare între autorități și locuitorim

dar și un mijloc de promovare pentru

valorile locale.

Ă



❖ TARGET 

București TV are ca target telespectatorii cu 

vârsta între 25-55 de ani, cu venituri medii și

mari, educație medie și superioară. Publicul

bucureștean este interesat și de știri și

informații locale, în aceeași măsură în care 

este interesat de informații naționale sau

internaționale.

Telespectatorii București TV sunt conectați

permanent la un flux de informații locale, flux 

care are un bogat conținut editorial cu detalii

și teme supuse dezbaterii publice.
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Dezbatem teme locale de interes public 

și identificăm problemele comunității. 

Căutăm soluții de dezvoltare a mediului

economic și provocăm factorii de decizie 

la dialog și implicare. 

Supunem analizei și dezbaterii publice 

cu experții din domeniu cele mai 

importante subiecte de actualitate pentru 

români.  



Emisiunea de pamflet pune într-o lumină 

specifică de umor, aspecte din viața 

politică, economică, administrativă, 

culturală și socială. Vorba băieților “Hai 

să ne mai radem și noi de ei!”

Lansăm teme de dezbatere și căutăm 

împreună cu invitații din studio soluții de 

îmbunătățire a vieții oamenilor. 

Promovăm valorile locale și susținem 

antreprenorii implicați în comunitate. 



Vă prezentăm oameni cu povești de 

succes, amintiri și evenimente speciale 

din viața lor. Împreună, redescoperim 

clipe memorabile, valoarea umană și 

profesională.

În fecare luni aliniem la startul emisiunii 

sportivi și antrenori, discutam despre 

rezultate și analizăm în detaliu sportul 

local. Încurajăm și provocăm copiii să 

practice sportul de masă. 



Vă invităm să descoperiți o lume 

fascinantă a muzeelor. Fiecare muzeu 

este o casă a istoriei și civilizației, un 

obiectiv turistic, un loc încărcat cu 

energie pozitivă și povești unice.

În cadrul emisiunii discutăm cu specialiști, 

autorități și investitori în turism despre

creșterea și dezvoltarea turismului românesc. 

Turismul este industria ospitalității, o ramură 

importantă a economiei.



Music News prezintă cele mai noi 

videoclipuri, informații din industria 

muzicală, lansări de albume, interviuri și  

detalii privind concertele din țară și 

evenimentele internaționale.

Cele mai noi trailere ale filmelor ce vor fi 

lansate în perioada imediat următoare 

sunt prezentate în Box Office.

Cei mai renumiți actori de la Hollywood 

din industria cinematografică.







Target: București - Ilfov, 14-64 ani

Sursă: SBA, februarie 2017



*Preţ valabil pentru un spot de 30 de secunde 

Preţurile sunt exprimate în RON şi nu conţin TVA

06:00 - 07:00 800 lei
07:00 - 08:00 800 lei
08:00 - 09:00 800 lei
09:00 - 10:00 800 lei
10:00 - 11:00 800 lei
11:00 - 12:00 800 lei
12:00 - 13:00 800 lei
13:00 - 14:00 800 lei
14:00 - 15:00 800 lei
15:00 - 16:00 800 lei
16:00 - 17:00 800 lei
17:00 - 18:00 800lei
18:00 - 19:00 1.200 lei
19:00 - 20:00 1.200 lei
20:00 - 21:00 1.200 lei
21:00 - 22:00 1.200 lei
22:00 - 23:00 1.200 lei
23:00 - 24:00 1.200 lei
24:00 - 06:00 800lei

ORAR PRET



/ Majorare tarifară pentru amplasare preferenţială în cadrul unui calup (în limita spaţiului disponibil)

- primul în calup: +25%

- al doilea şi ultimul în calup: +15%

- difuzare top & tail: +25% aplicat la al doilea spot

- amplasare solo spot: +100%

- cobranding: +30%

- programe speciale: +25%

/ Producţie reportaj publicitar

Implică filmare loco şi montaj pentru minim 30 de secunde. Tarif 1.500 de lei în funcţie de complexitatea ştirii publicitare.

/ Difuzare reportaj / interviu publicitar

Preţul pentru difuzarea de reportaj / interviu este egal cu valoarea RC a difuzării unui spot în intervalul respectiv la care se adaugă o majorare de 100%.

/ Condiţii de corecţie în funcţie de durata spotului

Durată 5 sec 6-10 sec 15 sec 20 sec 25 sec 30 sec 35 sec 40 sec 45 sec 50 sec 55 sec 60 sec

Coeficient 40% 50% 70% 85% 90% 100% 135% 150% 170% 185% 195% 200%




