დანართი N1

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას
შპს ტელე-რადიო კომპანია „რიონი“
(მაუწყებლის დასახელება)
მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია
გაცნობებთ, რომ წინასაარჩევნო აგიტაციისა და წინასაარჩევნო (პოლიტიკური)
ტელეკომპანია „რიონში“

საეთერო დრო გამოყოფილია 2018 წლის

რეკლამის განთავსებისთვის

02 ნოემბრიდან - 08 ნოემბრის

ჩათვლით;

პერიოდულობით ერთი კვირა.
ერთი დღის განმავლობაში გამოყოფილი საეთერო დროის ხანგრძლივობა

დღე-ღამის განმავლობაში მაუწყებლობის

საერთო ხანგრძლივობა 18 სთ. გამოქვეყნებულია ვებ გვერდზე: rionitv.com
საეთერო დროის ტარიფი:

სამუშაო დღეები
პროგრამის
გასვლის დრო

08:00-11:30
11:35-15:50

15:55-17:00
17:01-18:59
19:00-20:29
20:30-22:40
22:45-23:59
00:00-01:20

08:00-11:30
11:35-12:59
14:00-17:00
17:01-18:59
19:00-21:00
21:01-23:59
00:01-01:21

08:00-11:30
11:35-17:00
17:01-18:59
19:00-22:40
22:45-23:59
00:00-01:15

პროგრამა

დილის ლოცვები,მუსიკა,აგროსიახლეები,დილით
სხვა
მხარე,მუსიკა,მხ.ფილმი,დოკ.ფილმი,მუსიკა,ჩვენი
შუადღე
დოკ.ფილმი, დღის ამბები,განცხადებები
მუსიკა,დღის ამბები,მუსიკა
სხვა მხარე,დღის ამბები, არტ21, გლობალ
3000,სერიალი
დღის ამბები, ღამის ლოცვები,დღის ამბები,მხ.ფილმი
ღამის ლოცვები, დღის ამბები,მხ.ფილმი,მუსიკა
ფილმის გაგრძელება,მუსიკა

დილის ლოცვები,მუსიკა,დღის
ამბები,დილით,მხ.ფილმი,მუსიკა
სხვა მხარე ,გლობალ 3000, ჩვენი შუადღე,
მხ.ფილმი,დოკ.ფილმი,მუსიკა,დღის ამბები,სხვა
მხარე,
განცხადებები,კარგ ფორმაში,ბუნების სურათები,
მუსიკა , სერიალი,დღის ამბები, მუსიკა
მუსიკა,ტოქ-შოუ, მხ.ფილმი, ღამის
ლოცვები,მხ.ფილმი
ფილმის გაგრძელება,მუსიკა

დილის ლოცვები, დღის ამბები,დილით, მუსიკა,
სხვა მხარე, კარგ ფორმაში, ჩვენი შუადღე,
მხ.ფილმი,სხვა მხარე, დოკ.ფილმი,დღის ამბები
განცხადებები,კონცერტი, დოკ.ფილმი,დღის ამბები
მხ.ფილმი, სერიალი, დღის ამბები,ტოქ-შოუ
ღამის ლოცვები,დღის ამბები, მხ.ფილმი
ფილმის გაგრძელება, მუსიკა

გასვლის
დღე

ორშაბათი
05 ნოემბერი

სამშაბათი
06 ნოემბერი

ოთხშაბათი
07 ნოემბერი

ბლოკის პოზიცია
(1 წთ. ფასი ლარებში)
გადაცემამდე
გადაცემაში

08:00-11:35
11:35-16:25
16:30-18:59
19:00-23:59
00:00-01:25

07:40-11:00
11:01-12:59
13:00-17:00
17:10-18:59
19:00-20:29
20:30-22:00
23:00-23:59
00:00-01:30

დილის ლოცვები,მუსიკა,დილით, დღის ამბები,
დოკ.ფილმი,ბუნების სურათები,
მხ.ფილმი,სხვა მხარე, მხ.ფილმი, მოკლ.მხ.ფილმი,
კარგ ფორმაში,ბუნების სურათები
დღის ამბები,ბუნების
სურათები,არტ21,მოკლ.მხ.ფილმი,დღის ამბები
დღის ამბები,სერიალი, ტოქ-შოუ ,ღამის
ლოცვები,დღის ამბები
მუსიკა

ხუთშაბათი
08
ნოემბერი

ბუნების სურათები,დღის ამბები,დილის
ლოცვები,მუსიკა,დღის ამბები,მხ.ფილმი,მუსიკა
სხვა მხარე, კონცერტი
ჩვენი შუადღე ,,დღის ამბები“,„კოლაჟი“
გლობალ 3000,დღის ამბები,
ბუნების სურათები
მხ.ფილმი, მუსიკა,სერიალი
დღის ამბები,მხ.ფილმი,ღამის ლოცვები,ღამის
ლოცვები,
დღის ამბები, მხ.ფილმი
ფილმის გაგრძელება

პარასკევი
02
ნოემბერი

უქმე დღეები
პროგრამის
გასვლის დრო

08:00-08:59
09:00-10:29
10:30-16:29
16:30-18:59
19:00 -22:20
22:25-23:59
00:00-01:30

07:45-10:35
10:40-14:20
14:30-18:59
19:00-21:00
21:45-23:59
00:00-01:30

პროგრამა

დღის ამბები,დილის ლოცვები,დღის
ამბები,მუსიკა
დღის ამბები, მხ.ფილმი, კარგ ფორმაში, მუსიკა,
კარგ ფორმაში, ბუნების სურათები,მუსიკა,
დღის ამბები,სათვალე, დღის ამბები, მუსიკა,
მუსიკა, დღის ამბები, მხ.ფილმი, ბუნების
სურათები
ღამის ლოცვები, დღის ამბები, მხ.ფილმი
ფილმის გაგრძელება

“დღის ამბები“,დილის ლოცვები,მუსიკა,დღის
ამბები,მხ.ფილმი, სხვა მხარე,
მუსიკა, მხ.ფილმი,დოკ.ფილმი,ბუნების
სურათები,
სხვა მხარე, მუსიკა,მხ.ფილმი,დოკ.ფილმი,
მხ.ფილმი, ბუნების სურათები,დღის ამბები,
ტელეჟურნალი აგროსიახლეები,მხ.ფილმი
კონცერტი, ღამის ლოცვები,მხ.ფილმი,
ფილმის გაგრძელება, მუსიკა

გასვლის
დღე

შაბათი
03 ნოემბერი

კვირა
04 ნოემბერი

ბლოკის პოზიცია
(____ წთ. ფასი ლარებში)
გადაცემამდე
გადაცემაში

