LNK grupės TRP įkainiai - „Didysis rinkinys“
galioja sutartims, sudarytoms nuo 2016 m. lapkričio 01 d.

1. Klipo kaina yra klipo trukmės, TRP įkainio ir 15 min. vidutinio faktinio TRP dydžio sandauga. Minimali klipo
trukmė yra 5 s. TRP dydis lygus 0,0 apskaitomas kaip 0,1.
2. Transliacijas išdėsto televizija pagal šiuose įkainiuose numatytus kriterijus ir tikslinę grupę. Jeigu užsakovas
pageidauja ir televizija patvirtina, kad transliacijų užsakymui būtų taikomi papildomi kriterijai, už kiekvieną
papildomą kriterijų užsakymui taikomas papildomas 1,2 indeksas.
3. Transliacijos išdėstomos ir sąskaita – faktūra (toliau „sąskaita“) išrašoma pagal šiuos kriterijus:
a. Vieno užsakymo trukmė yra nuo 10 dienų. Jeigu užsakoma keli užsakymai tai pačiai reklamos
medžiagai tarp kurių yra ne daugiau kaip 3 dienų skirtumas, tokie užsakymai traktuojami kaip
vienas užsakymas ir yra apjungiami. Skirtingos trukmės klipai pateikiami skirtinguose užsakymuose.
b. Sąskaita išrašoma pagal užsakyme nurodytą TRP kiekį. Įsipareigojama surinkti 100% pateikto TRP
užsakymo kiekio su 5% punktų paklaida; jeigu faktinis surinktas TRP kiekis yra mažesnis nei 95%
užsakymo, tuomet sąskaita mažinama trūkstamu TRP kiekiu.
c. LNK kanale talpinama ne mažiau kaip 60% TRP (su 5% punktų paklaida), kiti TRP talpinami BTV, TV1
ir Info TV kanaluose; jeigu faktinis surinktas TRP kiekis LNK kanale yra mažesnis nei 55% užsakymo,
tuomet sąskaita mažinama trūkstamu TRP kiekiu (jeigu nebuvo naudotas aukščiau minimas
sąskaitos mažinimas).
d. Po 17 valandos bendrai visuose kanaluose talpinama ne mažiau kaip 60% TRP (su 5% punktų
paklaida); jeigu bendras faktinis surinktas TRP kiekis po 17 valandos yra mažesnis nei 55%
užsakymo, tuomet sąskaita mažinama trūkstamu TRP kiekiu (jeigu nebuvo naudoti aukščiau minimi
sąskaitos mažinimai).
Aukščiau minimi sąskaitų mažinimai atliekami pagal viso užsakymo vidutinę TRP sekundės kainą.
e. Taikomi indeksai ir kitos sąlygos nurodyti atitinkamo laikotarpio „LNK grupės GRP įkainiuose“.
4. TRP pirkimo sutartyse gali būti pasirenkamos dvi tikslinė grupės. TRP įkainis eurais, be PVM:
Visi nuo 4 m.

8,70

Moterys, 20 - 50 m.

9,50

Visi nuo 20 m.

7,60

Moterys, 20 - 60 m.

7,70

Visi nuo 30 m.

7,10

Moterys, 25 - 55 m.

8,10

Visi, 20 - 50 m.

10,70

Moterys, 30 - 60 m.

7,10

Visi, 20 - 60 m.

8,90

Vyrai nuo 20 m.

9,10

Visi, 25 - 55 m.

9,40

Vyrai nuo 30 m.

8,40

Visi, 30 - 60 m.

8,10

Vyrai, 20 - 50 m.

12,30

Moterys nuo 20 m.

6,70

Vyrai, 20 - 60 m.

10,70

Moterys nuo 30 m.

6,30

Vyrai, 30 - 60 m.

9,90

5. Žiniasklaidos pirkimo agentūroms, sudariusioms sutartis, taikomas 0,94 kainos indeksas.
6. Šie įkainiai galioja iki kitų oficialiai paskelbtų įkainių.
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