
1 800 kr

3 200 kr

10sek

REKLAMFILM

5 500 kr

PRISLISTA REKLAMSPOT

Vi heter Glimt TV
Vi drivs av en omåttlig nyfikenhet, så egentligen är vi sällan nöjda med just en glimt; utan vi vill veta mer, tränga bakom, fråga varför och förstå sammanhang. Vi 
stressar helst inte fram det allra senaste, utan tar oss hellre tid att ställa en fråga till och låta dem vi träffar få prata till punkt.
Vi tror att det finns utrymme för en sådan TV-kanal i Värmland. Vi når redan över 120.000 värmlänningar och du hittar oss i de flesta kabel-TV-nät och på vår 
webbplats – vi ses!

3 500 kr

6 000 kr

20sek

REKLAMFILM

10 000 kr

LAGERGRENS GATA 7
652 26 KARLSTADKanalplats S08, D20 Kanalplats 500 Kanalplats 451

Våra program hittar du här: Oss hittar du i vår studio på:För mer information och beställning:

Du får 20% rabatt på totalbeloppet om du köper reklamtid för flera månader. Om du köper reklam för en 
period längre än två månader kan du byta ut reklamfilmen varje månad om du vill.
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REKLAMFILMSPRODUKTION FRÅN 3 995 kr*
Att producera reklam har blivit mycket enklare nu än för bara några 
år sedan. Vi har all teknisk utrustnig som behövs för det och vi hjälper  
gärna till med att få fram ditt reklambudskap.  

I sin enklaste form handlar det om redigering och animering av eget 
material. Förslag på enklare manus eller copytext ingår alltid.

Vi kan sjävklart skapa hela reklamfilmen med dig. Vi kan spela in 
rörligt material i t.ex. er butik. Vi ljussätter vid behov och tar upp ljud 
om någon dialog ska förekomma och vi kan hitta lämplig musik eller 
ordna speakerröst efter behov. En tydlig idé är alltid en bra början. 

*Erbjudandet gäller enbart i samband med köp av annonsplats enligt prislistan.

I vanliga fall har vi över 30 reklamblock per dag beroende på programmens längd. 
Din reklamfilm får garanterat över 1 000 visningar per månad. Har du andra behov, t.ex. en längre film än i exemplen nedan, eller om du är intresserad 
av sponsring kontakta oss så ordnar vi det.

annons@glimt.tv


