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16 აგვისტო ,2018 წ.
საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ
მარეგულირებელ კომისიას

მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად, ტელე-რადიო კომპანია
„რიონი“ მზად არის განათავსოს 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების

წინასაარჩევნო რეკლამა, ორ

სატელევიზიო („რიონი1“, საერთო მაუწყებლობა და „რიონი2“ - სპეციალიზირებული, გასართობი) არხზე და
რადიოთი (FM 105.5).
ტელეკომპანიის მაუწყებლობის ფორმატი: ციფრული (HD) საკუთარი გადამცემითა და მულტიპლექსით.
მაუწყებლობის არეალი: ქუთაისი და მიმდებარე რაიონები, თანამგზავრული მაუწყებლობა - მაგთისატი,
საკაბელო ქსელები:სილქნეტი, გლობალტვ, IPTV, იმერტვ, თბილისისა და ქუთაისის საკაბელოები; კანადისა
და ამერიკის საკაბელო ქსელი - მატვილი (მთელი მსოფლიო), ინტერნეტმაუწყებლობა: rionitv.com ;
myvideo.ge და სხვ.

“რიონი 1“
წინასაარჩევნო პოლიტიკური რეკლამა/აგიტაცია
სექტემბერი
08:00 საათიდან -19:00 საათამდე - 1 წთ - 590 ლარი დღგ-ს ჩათვლით
19:00 საათიდან - 00:00 საათამდე - 1 წთ - 708 ლარი დღგ-ს ჩათვლით
ღამის ეთერი - 00:00 საათიდან - 1 წთ - 236 ლარი დღგ-ს ჩათვლით
სარეკლამო განცხადება (ელექტრონული ვერსია) - არანაკლებ ნახევარი თაბახისა1 დღე - 236 ლარი დღგ-ს ჩათვლით (6 გაშვება)
საეთერო დრო - (08:00-19:00) - 1 წთ - 40 ლარი დღგ-ს ჩათვლით
საეთერო დრო - 19:00-00:00) – 1 წთ - 50 ლარი დღგ-ს ჩათვლით
მორბენალი სტრიქონი - 1 სიტყვა - 5 ლარი დღგ-ს ჩათვლით
სარეკლამო სიუჟეტი - 08:00-19:00 (არანაკლებ 10 წუთისა) – 500 ლარი დღგ- ჩათვლით

19:00-00:00 (არანაკლებ 10 წუთისა) – 600 ლარი დღგ-ს ჩათვლით

წინასაარჩევნო პოლიტიკური რეკლამა/აგიტაცია
ოქტომბერი
08:00 საათიდან -19:00 საათამდე - 1 წთ - 708 ლარი დღგ-ს ჩათვლით
19:00 საათიდან - 00:00 საათამდე - 1 წთ - 944 ლარი დღგ-ს ჩათვლით
ღამის ეთერი - 00:00 საათიდან - 1 წთ - 300 ლარი დღგ-ს ჩათვლით
საეთერო დრო - (არანაკლებ 20 წუთისა) - 1 წთ - 60 ლარი დღგ-ს ჩათვლით
სარეკლამო განცხადება (ელექტრონული ვერსია) – 1 დღე - არანაკლებ ნახევარი თაბახისა
1 დღე - 354 ლარი დღგ-ს ჩათვლით (6 გაშვება)
მორბენალი სტრიქონი - 1 სიტყვა - 7 ლარი დღგ-ს ჩათვლით
სარეკლამო სიუჟეტი - 08:00-19:00 (არანაკლებ 10 წუთისა) – 600 ლარი დღგ- ჩათვლით
19:00-00:00 (არანაკლებ 10 წუთისა) – 800 ლარი დღგ-ს ჩათვლით

“რიონი 2“
სარეკლამო რგოლების განთავსება
მაუწყებლობის არიალი: ქუთაისი და მიმდებარე რაიონები
ინტერნეტმაუწყებლობა (myvideo.ge)
სექტემბერი
11:00 საათიდან -19:00 საათამდე - 1 წთ - 200 ლარი დღგ-ს ჩათვლით
19:00 საათიდან - 23:00 საათამდე - 1 წთ - 300 ლარი დღგ-ს ჩათვლით

წინასაარჩევნო პოლიტიკური რეკლამა/აგიტაცია
ოქტომბერი
11:00 საათიდან -19:00 საათამდე - 1 წთ - 300 ლარი დღგ-ს ჩათვლით
19:00 საათიდან - 23:00 საათამდე - 1 წთ - 400 ლარი დღგ-ს ჩათვლით

რადიო”რიონი” FM-105.5
მაუწყებლობის არეალი: ლიცენზიით ქუთაისი და მიმდებარე რაიონები
ინტერნეტმაუწყებლობა

www. radio.rionitv.com (live)

წინასაარჩევნო პოლიტიკური რეკლამა/აგიტაცია
სექტემბერი
07:00 საათიდან -20:00 საათამდე - 1 წთ - 80 ლ.dRg-s CaTvliT
20:00 საათიდან - 00:00 საათამდე - 1 წთ - 70 ლ.dRg-s CaTvliT
00:00 საათიდან - 07:00 საათამდე - 1 წთ - 45 l.dRg-s CaTvliT
საეთერო დრო - (07:00-20:00) - 1 წთ - 40 ლ.დღგ-ს ჩათვლით
(არანაკლებ 10 წუთისა)
საეთერო დრო - (20:00-00:00) - 1 წთ - 30 ლ.დღგ-ს ჩათვლით
(არანაკლებ 10 წუთისა)
სარეკლამო სიუჟეტი - 08:00-20:00 (არანაკლებ 10 წუთისა) – 100 ლარი დღგ- ჩათვლით
20:00-00:00 (არანაკლებ 10 წუთისა) – 80 ლარი დღგ-ს ჩათვლით

წინასაარჩევნო პოლიტიკური რეკლამა/აგიტაცია
ოქტომბერი
07:00 საათიდან -19:00 საათამდე - 1 წთ - 118 ლ.dRg-s CaTvliT
19:00 საათიდან - 00:00 საათამდე - 1 წთ - 94,40 ლ.dRg-s CaTvliT
00:00 საათიდან - 07:00 საათამდე - 1 წთ - 59 l.dRg-s CaTvliT
საეთერო დრო - (07:00-20:00) - 1 წთ - 50 ლ.დღგ-ს ჩათვლით
(არანაკლებ 10 წუთისა)
საეთერო დრო - (20:00-00:00) - 1 წთ - 45 ლ.დღგ-ს ჩათვლით
(არანაკლებ 10 წუთისა)
სარეკლამო სიუჟეტი - 08:00-20:00 (არანაკლებ 10 წუთისა) 120 ლარი დღგ- ჩათვლით
20:00-00:00 (არანაკლებ 10 წუთისა) – 100 ლარი დღგ-ს ჩათვლით
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