
 
 

              
Radio Televizioni i Kosovës – MARKETING Rr. Sheshi Nëna Tereze – 10000 Prishtinë 

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

 
 

Kampionati Botëror i Basketbollit “Kina 2019” 
 
Radio Televizioni i Kosovës ka përgaditur ofertë për ndeshjet e basketbollit për kupën 
Botërore 2019 me çmime shumë të volitshme.  
 
 
 
31 Gusht 2019   
 
Angola –Serbia, 09:30  - RTK 
 
 Para fillimit të ndeshjes………..…………………………  2.50 €/sek   
 Pas çerekut të dytë…………………………………………  3.00 €/sek   
 Pas përfundimit të ndeshjes…………………………….  2.50 €/sek   

                                                                                                                                          
 
 
Spanja -Tunizia , 14:30 – RTK 
 
 Para fillimit të ndeshjes………..…………………………  2.50 €/sek     
 Pas çerekut të dytë…………………………………………  3.00 €/sek   
 Pas përfundimit të ndeshjes…………………………….  2.50 €/sek   
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01 Shtator 2019 
 
Kanada -Austria , 09:30 – RTK 
 
 Para fillimit të ndeshjes………..…………………………. 2.50 €/sek   
 Pas çerekut të dytë…………………………………………. 3.00 €/sek       
 Pas përfundimit të ndeshjes……………………………… 2.50 €/sek   

 
 
Franca-Gjermania , 14:30 – RTK 
 
 Para fillimit të ndeshjes………..…………………………..2.50 €/sek   
 Pas çerekut të dytë……………………………………………3.00 €/sek   
 Pas përfundimit të ndeshjes……………………………….2.50 €/sek   

 
 
02 Shtator  2019  
 
 
Serbia-Filipinet , 13:30  - RTK 
 
 Para fillimit të ndeshjes………..……………………………2.50 €/sek   
 Pas çerekut të dytë……………………………………………3.00 €/sek   
 Pas përfundimit të ndeshjes……………………………….2.50 €/sek   

  
 
Porto Rico - Spanja , 14:30  - RTK 
 
 Para fillimit të ndeshjes………..……………………………2.50 €/sek   
 Pas çerekut të dytë……………………………………………3.00 €/sek   
 Pas përfundimit të ndeshjes……………………………….2.50 €/sek   

 
 

03 Shtator  2019 
 
Lituania-Kanada , 13:30  - RTK 
 
 Para fillimit të ndeshjes………..………………………    2.50 €/sek   
 Pas çerekut të dytë………………………………………… 3.00 €/sek   
 Pas përfundimit të ndeshjes……………………………… 2.50 €/sek   

 
 
 

 



 
SHBA-Turqi , 14:30  - RTK 
 
 Para fillimit të ndeshjes………..…………………………. 2.50 €/sek   
 Pas çerekut të dytë…………………………………………. 3.00 €/sek   
 Pas përfundimit të ndeshjes……………………………… 2.50 €/sek   

 
04 Shtator  2019  
 
 
Itali-Serbia , 13:30  - RTK 
 
 Para fillimit të ndeshjes………..………………………….  2.50 €/sek   
 Pas çerekut të dytë…………………………………………   3.00 €/sek   
 Pas përfundimit të ndeshjes……………………………... 2.50 €/sek   

 
 
Rusi-Argjentin , 14:30  - RTK 
 
 Para fillimit të ndeshjes………..…………………………  2.50 €/sek   
 Pas çerekut të dytë…………………………………………  3.00 €/sek   
 Pas përfundimit të ndeshjes……………………………   2.50 €/sek   

  
 
 
05 Shtator  2019  
 
 
Brazili-Mali i Zi , 10:00  - RTK 
 
 Para fillimit të ndeshjes………..………………………   2.50 €/sek   
 Pas çerekut të dytë………………………………………   3.00 €/sek   
 Pas përfundimit të ndeshjes…………………………….  2.50 €/sek   

  
 
 
Lituania-Australi , 13:30  - RTK 
 
 Para fillimit të ndeshjes………..………………………     2.50 €/sek   
 Pas çerekut të dytë………………………………………     3.00 €/sek   
 Pas përfundimit të ndeshjes…………………………      2.50 €/sek   

  
 
 
 



 
 
 
Raundi i dytë i fazes së grupeve 
 
 
06  Shtator  2019  
 
1Gr A-Gr B  (Grupi I) 
 
 Para fillimit të ndeshjes………..…………………………. 2.50 €/sek   
 Pas çerekut të dytë…………………………………………  3.00 €/sek   
 Pas përfundimit të ndeshjes…………………………….  2.50 €/sek   

  
 
1Gr B-2gr A  (Grupi I) 
 
 Para fillimit të ndeshjes………..…………………………. 2.50 €/sek   
 Pas çerekut të dytë…………………………………………  3.00 €/sek   
 Pas përfundimit të ndeshjes…………………………….  2.50 €/sek   

 
1Gr C-2Gr D9Grupi J) 
 
 Para fillimit të ndeshjes………..………………………….  2.50 €/sek   
 Pas çerekut të dytë…………………………………………   3.00 €/sek   
 Pas përfundimit të ndeshjes…………………………….   2.50 €/sek   

 
 
1Gr D-2Gr C9grupi J ) 
 
 Para fillimit të ndeshjes………..…………………………  2.50 €/sek   
 Pas çerekut të dytë…………………………………………   3.00 €/sek   
 Pas përfundimit të ndeshjes…………………………….   2.50 €/sek   

 
 
07 Shtator  2019  
 
 
1Gr E-2Gr F (Grupi K) 
 Para fillimit të ndeshjes………..…………………………. 2.50 €/sek   
 Pas çerekut të dytë…………………………………………  3.00 €/sek   
 Pas përfundimit të ndeshjes…………………………….  2.50 €/sek   

 
 



1Gr F-2Gr E (Grupi K) 
 
 Para fillimit të ndeshjes………..…………………………  2.50 €/sek   
 Pas çerekut të dytë…………………………………………  3.00 €/sek   
 Pas përfundimit të ndeshjes…………………………….   2.50 €/sek   

 
 
1Gr G-2Gr H (Grupi L) 
 
 Para fillimit të ndeshjes………..…………………………. 2.50 €/sek   
 Pas çerekut të dytë…………………………………………   3.00 €/sek   
 Pas përfundimit të ndeshjes…………………………….   2.50 €/sek   

 
 
1Gr H-2Gr G (Grupi L) 
 
 Para fillimit të ndeshjes………..………………………….  2.50 €/sek   
 Pas çerekut të dytë…………………………………………   3.00 €/sek   
 Pas përfundimit të ndeshjes…………………………….   2.50 €/sek   

 
 
08 Shtator  2019  
 
 
2Gr A-2Gr B (Grupi I) 
 
 Para fillimit të ndeshjes………..…………………………. 2.50 €/sek   
 Pas çerekut të dytë…………………………………………  3.00 €/sek   
 Pas përfundimit të ndeshjes…………………………….  2.50 €/sek   

 
1Gr A-1Gr B (Grupi I) 
 
 Para fillimit të ndeshjes………..…………………………. 2.50 €/sek   
 Pas çerekut të dytë…………………………………………  3.00 €/sek   
 Pas përfundimit të ndeshjes…………………………….  2.50 €/sek   

 
2Gr C-2Gr D (Grupi J) 
 
 Para fillimit të ndeshjes………..…………………………. 2.50 €/sek   
 Pas çerekut të dytë…………………………………………  3.00 €/sek   
 Pas përfundimit të ndeshjes…………………………….  2.50€/sek   

 
 
 
 



1Gr C-1Gr D (Grupi J) 
 
 Para fillimit të ndeshjes………..…………………………. 2.50 €/sek   
 Pas çerekut të dytë…………………………………………  3.00 €/sek   
 Pas përfundimit të ndeshjes……………………………… 2.50 €/sek   

 
 
09 Shtator 2019 
 
 
2Gr E-2Gr F (Grupi K) 
 
 Para fillimit të ndeshjes………..………………………     2.50 €/sek   
 Pas çerekut të dytë………………………………………     3.00 €/sek   
 Pas përfundimit të ndeshjes…………………………      2.50 €/sek   

 
1Gr E-1Gr F (Grupi K) 
 
 Para fillimit të ndeshjes………..…………………………   2.50 €/sek   
 Pas çerekut të dytë………………………………………     3.00 €/sek   
 Pas përfundimit të ndeshjes…………………………….   2.50 €/sek   

 
2Gr G-2Gr H (Grupi L) 
 
 Para fillimit të ndeshjes………..…………………………  2.50 €/sek   
 Pas çerekut të dytë…………………………………………  3.00 €/sek   
 Pas përfundimit të ndeshjes…………………………….  2.50 €/sek   

 
11Gr G-1Gr H (Grupi L) 
 
 Para fillimit të ndeshjes………..………………………     2.50 €/sek   
 Pas çerekut të dytë………………………………………     3.00 €/sek   
 Pas përfundimit të ndeshjes…………………………      2.50 €/sek   

 

Cerekfinalet 
 
10 shtator 2019 
 
13:00- Cerekfinalja 1 
 
 Para fillimit të ndeshjes………..………………………     3.00 €/sek   
 Pas çerekut të dytë………………………………………     4.00 €/sek   
 Pas përfundimit të ndeshjes…………………………….   3.00 €/sek   



15:00-Cerekfinalja 2 
 
 Para fillimit të ndeshjes………..………………………….  3.00 €/sek   
 Pas çerekut të dytë…………………………………………   4.00 €/sek   
 Pas përfundimit të ndeshjes…………………………….   3.00 €/sek   

 
 
11 shtator 2019 
 
13:00-Cerekfinalja 3 
 
 Para fillimit të ndeshjes………..………………………     3.00 €/sek   
 Pas çerekut të dytë………………………………………     4.00 €/sek   
 Pas përfundimit të ndeshjes…………………………      3.00 €/sek   

 
 
15:00-Cerekfinalja 4 
 
 Para fillimit të ndeshjes………..…………………………  3.00 €/sek   
 Pas çerekut të dytë…………………………………………  4.00 €/sek   
 Pas përfundimit të ndeshjes…………………………….   3.00 €/sek   

 
 
 

Gjysemfinalet 
 
13 shtator 2019 
 
 
Gjysemfinalja 1 
 
 Para fillimit të ndeshjes………..…………………………. 3.00  €/sek   
 Pas çerekut të dytë…………………………………………  4.00 €/sek   
 Pas përfundimit të ndeshjes…………………………….  3.00 €/sek   

 
 
Gjysemfinalja 2 
 
 Para fillimit të ndeshjes………..………………………..   3.00 €/sek   
 Pas çerekut të dytë…………………………………………  4.00 €/sek   
 Pas përfundimit të ndeshjes…………………………….   3.00 €/sek   



 
 
15 shtator 2019 
 
 
10:00 Ndeshja për poziten e tretë 
 
 Para fillimit të ndeshjes………..………………………….  3.00 €/sek   
 Pas çerekut të dytë………………………………………….  4.00 €/sek   
 Pas përfundimit të ndeshjes……………………………..  3.00 €/sek   

 
14:00 Finalja e Kupës Botërore 2019 
 
 Para fillimit të ndeshjes………..…………………………   4.00 €/sek   
 Pas çerekut të dytë…………………………………………   5.00 €/sek   
 Pas përfundimit të ndeshjes…………………………….   4.00 €/sek   

 
 
 Çmimi për sekond i blloqeve të marketingut  në mes të çerekut të I - II dhe III - IV 

është 7.00€ (ky çmim nuk i nënshtrohet zbritjeve). 
 
 Çmimi për sekond i blloqeve të marketingut  në mes të çerekut të I - II dhe III - IV 

është 10.00 € (ky çmim nuk i nënshtrohet zbritjeve). 
 
Zbritje : 
 

• Nëse reklama transmetohet në një bllok të secilës ndeshje klienti do të perfitoj  
zbritje 30%. 

• Prodhuesit vendorë do të perfitojnë zbritje 10% nga çmimi bazë . 
 

 
 
Vërejtje: Spoti reklamues nuk mund të jetë më i shkurtë se 5 sekonda! 
 
 
 
 
 
 
Prishtinë, 16.08.2019                                                      RTK -Marketing 


