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www.rtklive.com  

Email: marketing@rtklive.com,  rkmarketing@rtklive.com  tel: +383(0)38 249 078 

ÇMIMORE 

RADIO KOSOVA 1 dhe RADIO KOSOVA 2 

 

 

Përshkrimi Çmimi për 7 
transmetime në 
blloqet e rregullta 

1 ditë 7 ditë 14 ditë 21 ditë 30 ditë 

DERI 20 Sekonda  0.10€ 14 € 83.3 € 156.8 € 205 € 252 € 

DERI 30 Sekonda 0.10€ 21 € 124.95 € 235.2€ 308.7€ 378€ 

DERI 40 Sekonda 0.10€ 28 € 166.6 € 313.6 € 411.6€ 504 € 

DERI 50 Sekonda 0.10€ 35 € 208.25 € 392 € 514.5 € 630 € 

DER 60 Sekonda 0.10€ 42€ 249 € 470.4 € 617.4 € 756 € 

 

 Çmimi i sekondës për shtatë transmetime në blloqet e rregullta 0.10€ 

 Zbritje 10% nga çmimi bazë do të përfitojnë  prodhuesit vendor. 
 

Ditët 1-6 ditë 7-13 ditë 14-20 ditë 21-29 ditë 30-90 ditë 

Përqindjet 0% 15% 20% 30% 40% 

 
 

Ditët 91-180 ditë 181-270 ditë 271-365 ditë 

Përqindjet 50% 60% 70% 

 
 

 Kohëzgjatja e audiomaterialit  nuk mund të jetë më e shkurtë  se 15 sekonda. 
 

 Çmimi i sekondës për tri transmetime në blloqet e rregullta 0.20€ 
 
 
Përshkrimi Çmimi për 3 

transmetime në blloqet 
e rregullta 

1 ditë 7 ditë 14 ditë 21 ditë 30 ditë 

Deri 20 sec  0.20€ 12€ 71.4€ 134.4€ 176.4€ 216€ 
Deri 30 sec  0.20€ 18€ 107.1€ 201.6€ 264.6€ 324€ 
Deri 40 sec  0.20€ 24€ 142.8€ 268.8€ 352.8€ 432€ 
Deri 50 sec  0.20€ 30€ 178.5€ 336€ 441€ 540€ 
Der 60 sec  0.20€ 36€ 214.2€ 403.2€ 529.2€ 648€ 
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SPONSORIZIMI I EMISIONIT “METROPOL” 
 

 
Periudha kohore Çmimi pa zbritje  Zbritje Totali me zbritje 

1 javë 300 € / 300 € 

2 javë 550 € 2% 539 € 

1 muaj 1,000 € 5% 950 € 

3 muaj 3,000 € 8% 2760 € 

6 muaj 6,000 € 12% 5280 € 

9 muaj 9,000 € 20% 7200 € 

12 muaj 12,000 € 30%              8400€ 

 
 Prodhuesi vendor si sponsor i emisionit Metropol perfiton zbritje shtese prej 10% nga çmimi bazë. 

 Emisioni “Metropol” transmetohet në Radio Kosova1 nga E Hëna deri të Premtën  nga ora 08:10 – 
10:00. 

 
Sponsori i emisionit “Metropol” do të përfitojë: 
 

 Përgjatë emisionit do të përmendet në mënyrë foljore tri herë nga 15 sekonda . 

 Transmetimi i audioreklamës 3 herë nga 45 sekonda. 

 Sponsori ka të drejtë t'i shpërblejë dëgjuesit minimum në vlerë prej 50 eurosh ose produkt në vlerë të 
njëjtë ku për këtë shërbim biznesi do të përmendet edhe 45 sekonda shtesë. 

 Sponsori për t'i shpërblyer dëgjuesit e emisionit ”Metropol” duhet të bashkërendohen me 
departamentin e marketingut të RTK-së. 

 
 
 

SPONSORIZIMI I EMISIONIT “On Air” 
 

Periudha kohore Çmimi pa zbritje  Zbritje Totali me zbritje 

1 muaj 250 € / 250 € 

3 muaj 750 € 20% 600 € 

6 muaj 1,500 € 25% 1,125 € 

9 muaj 2,250 € 30% 1,575 € 

12 muaj 3,000 € 35%             1,950€ 

 

 Emisioni “On Air ” transmetohet në Radio Kosova1 nga E Hëna deri të Premtën  nga ora 12:15 – 14:00. 
 
Sponsori i emisionit “On Air ” do të përfitojë: 
 

 Përgjatë emisionit do të përmendet në mënyrë foljore tri herë nga 15 sekonda . 

 Transmetimi i audioreklamës 3 herë nga 45 sekonda. 

 Sponsori ka të drejtë t'i shpërblejë dëgjuesit minimum në vlerë prej 50 eurosh ose produkt në vlerë të 
njëjtë ku për këtë shërbim biznesi do të përmendet edhe 45 sekonda shtesë. 

 Sponsori për t'i shpërblyer dëgjuesit e emisionit ” On Air” duhet të bashkërendohen me 
departamentin e marketingut të RTK-së. 
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SPONSORIZIMI I EMISIONIT “ N’stacion ” 
 

Periudha kohore Çmimi pa zbritje  Zbritje Totali me zbritje 

1 muaj 250 € / 250 € 

3 muaj 750 € 20% 600 € 

6 muaj 1,500 € 25% 1,125 € 

9 muaj 2,250 € 30% 1,575 € 

12 muaj 3,000 € 35%             1,950€ 

 

 Emisioni “ N’stacion ” transmetohet në Radio Kosova1 nga E Hëna deri të Premtën  nga ora 14:00 – 
16:00. 

 
Sponsori i emisionit “ N’stacion ” do të përfitojë: 

 Përgjatë emisionit do të përmendet në mënyrë foljore tri herë nga 15 sekonda . 

 Transmetimi i audioreklamës 3 herë nga 45 sekonda. 

 Sponsori ka të drejtë t'i shpërblejë dëgjuesit minimum në vlerë prej 50 eurosh ose produkt në vlerë të 
njëjtë ku për këtë shërbim biznesi do të përmendet edhe 45 sekonda shtesë. 

 Sponsori për t'i shpërblyer dëgjuesit e emisionit “ N’stacion ” duhet të bashkërendohen me 
departamentin e marketingut të RTK-së 

 

 
 
 

 Për reklamim në Radio Kosova2, RTK jep zbritje shtesë prej 30% nga çmimorja e Radio 
Kosova 1 në të gjitha blloqet e rregullta . 

 

SPONSORIZIMI I EMISIONIT “Capital Show” 
 

Periudha kohore Çmimi pa zbritje  Zbritje Totali me zbritje 

1 muaj 250 € / 250 € 

3 muaj 750 € 20% 600 € 

6 muaj 1,500 € 25% 1,125 € 

9 muaj 2,250 € 30% 1,575 € 

12 muaj 3,000 € 35%             1,950€ 

 

 Emisioni “Capital Show ” transmetohet në Radio Kosova2 nga E Hëna deri të Premtën  nga ora 10:00 – 
11:00. 

 
Sponsori i emisionit “Capital Show” do të përfitojë: 

 Përgjatë emisionit do të përmendet në mënyrë foljore tri herë nga 15 sekonda . 

 Transmetimi i audioreklamës 3 herë nga 45 sekonda. 

 Sponsori ka të drejtë t'i shpërblejë dëgjuesit minimum në vlerë prej 50 eurosh ose produkt në vlerë të 
njëjtë ku për këtë shërbim biznesi do të përmendet edhe 45 sekonda shtesë. 

 Sponsori për t'i shpërblyer dëgjuesit e emisionit ” Capital Show” duhet të bashkërendohen me 
departamentin e marketingut të RTK-së. 


