
       ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Độc lập – Tự Do- Hạnh phúc
ĐÀI TIẾNG NÓI NHÂN DÂN

GIÁ BIỂU QUẢNG CÁO NĂM 2014
(Ban hành kèm theo quyết định số         QĐ-ĐTNND ngày     tháng     năm 2013)

I.Giá quảng cáo : (Đơn vị tính:1.000 đồng/phút).

CHƯƠNG TRÌNH MÃ SỐ GIÁ GHI CHÚ
  KÊNH FM 99,9 MHz (Kênh thông tin,thương mại và giải trí)

Làn sóng xanh 1.1 9.200
Sài gòn buổi sáng 1.2 6.200
Sài gòn buổi chiều 1.3 4.800
Quà tặng âm nhạc
Ca nhạc theo yêu cầu trực tiếp

1.4 6.300

Bản tin 1.5 4.800
Các chương trình ca nhạc 1.6 4.600 Phụ lục 

KÊNH FM 95,6 MHz (Kênh giao thông đô thị)

Chương trình giờ cao điểm 2.1 5.300
06h30-09h00;
10h30-12h00;
16h30-19h00

KÊNH AM 610 KHz
Nông thôn 3.1 4.600
Giọng ca cải lương 3.2 3.500
Giọng hát hay hàng tuần
Giọng ca cải lương hàng tuần

3.3 6.400

CHƯƠNG TRÌNH KHÁC
Trước và sau thời sự 5h30(*) 4.1 14.000 Phát sóng trên 3 kênh
Báo giờ 4.2   6.600
Trước và sau xổ số kiến thiết 4.3   4.200
Chương trình tư vấn tâm lý, sức khỏe 4.4   5.900 Phụ lục 
Tổng hợp ca nhạc-Quảng cáo (**) 4.5   2.200
Chương trình khác còn lại 4.6   3.300
Tự giới thiệu 4.7      550

 (*) Thời lượng quảng cáo tối đa là 15” : 3.500.000 đồng.

 (**)Các tổ chức xã hội, trường học thuộc hệ thống nhà nước giá ưu đãi: 1.500.000 đồng/phút.

 Thông báo (mất giấy tờ, nhắn tin tìm người thân,…) : 300.000 đồng/phút.

II.Giảm giá: (Đơn vị tính 1.000 đồng).

Trị giá phát sóng Từ 50.000. đến
dưới 100.000

Từ 100.000 đến
dưới 500.000

Từ 500.000 đến
dưới 1.000.000

Từ 1.000.000
trở lên

Mức giảm giá 5% 10% 15% 20%
 Hàng tháng : Căn cứ tổng giá trị phát sóng thực tế trong tháng để tính mức giảm giá theo quy định

nêu trên.
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 Cuối năm : Căn cứ trị giá phát sóng thực tế đạt được trong năm tương ứng mức giảm giá quy định,
thì số tiền giảm giá được tính điều chỉnh trên hóa đơn của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.

GIÁM ĐỐC

    ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                     Độc lập – Tự Do- Hạnh phúc
ĐÀI TIẾNG NÓI NHÂN DÂN

PHỤ LỤC  01
(Ban hành kèm theo bảng giá biểu quảng cáo năm 2014)

    1.Các chương trình ca nhạc gồm:
 Chương trình Studio và bạn
 Chương trình nốt nhạc thứ bảy
 Chương trình cảm xúc online
 Chương trình ca khúc bất hủ
 Chương trình Topten
 Từ Album đến Album

 2.Các chương trình tư vấn tâm lý, sức khỏe gồm:
 Đường dây nóng sức khoẻ
 Alô chúng tôi nghe
 Phòng bệnh hôm nay vì sức khoẻ ngày mai
 Ngày chung đôi
 Thầy thuốc của bạn
 Phòng mạch FM
 Hành trình an toàn
 Y khoa ai nghe cũng hiểu
 Y khoa vui vẻ
 Game talk-vui khoẻ cho mọi nhà
 Bạn Hữu Đường Xa
 Hành Trình An toàn
 An toàn về nhà

  Và một số chương trình tư vấn khác.

Ghi chú:
 Các chương trình này có thể thay đổi theo định hướng phát triển làn sóng 

VOH.
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