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ÇMIMORE  
 

PËR SHËRBIME TË MARKETINGUT TË TELEVIZIONIT TË KOSOVËS  

 
 

1.Blloqet e rregullta të reklamimit  
 

Periudha kohore   Blloku  Përshkrimi  Çmimi/sekonda  

07:00 - 17:00  B1   Programi ditor  2.00 €  

17:00 - 19:00  B2   Blloku i pasdites   3.00 €  

19:00 - 19:30  B3   Para lajmeve qendrore  7.00 €  

20:00 - 20:30  B4   Pas lajmeve qendrore  7.00 €  

20:30 - 22:00  B5   Blloku i mbrëmjes   6.00 €  

22:00 - 23:15  B6   Blloku i mbrëmjes  5.00 €  

23:15 - 00.00  B7   Pas orës 23:15  2.00 €   

00:00 - 07:00  B8   Pas orës 24:00  1.00 €  

 

 

2.Blloqet e rregullta të reklamimit në prerje dhe para emisioneve  
 

Periudha kohore  Blloku  Përshkrimi  Çmimi/sekonda  

E hënë - e premte         07:00 - 09:30 
E shtunë - e diel            08:00 - 09:30 

Prerje  Programi i Mëngjesit   
                   2.00 €  

E hënë - e premte       18:00 – 19:00 Prerje  Emisioni i pasdites  3.00 €  

E hene                            20:20-20:55 Prerje  Telekino   4.00 €  

E hënë                            21:00 - 22:00 Prerje  Arkiv   5.00 €  

E hënë                            22:00 - 22:30 Prerje  Economics  4.00 €  

E martë                          20:20 - 21:55 Prerje PRIME  5.00€ 

E martë                          22:00 - 22:30 Prerje Zona e Parlamentit 4.00€ 

E mërkurë                      22:00 - 22:30 Prerje  Autokton   4.00 €  

E premte                       20:15- 20:45 Prerje  Udhëve   5.00 €  

E premte                       21:00 - 22:25 Prerje  Divers  4.00 €  

E shtunë                       21:00 - 22:30 Prerje  N’za   5.00 €  

E diel                            16:10 - 16:30 Prerje  Emisioni për teknologji  3.00 €  

E diel                             20:05 - 21:30 Prerje  Voyage  4.00 €  

E diel                            21:30 - 23:00 Prerje  Arena Sportive- AS   4.00 €  

TELEVIZIONI RTK1  

http://www.rtklive.com/


 

3. Zbritjet për blloqet e rregullta të hapësirës reklamuese në RTK1 llogariten sipas 

tabelës më poshtë: 
 

Shuma   Përqindja e zbritjes për 
shumën e kontraktuar  

Zbritja shtesë - për pagesë në 
paradhënie  

€3, 001.00 - €5, 000.00  7%  15%  

€ 5, 001.00 - € 10, 000.00   10%  15%  

€ 10, 001.00 - € 15, 000.00  12%  20%  

€ 15, 001.00 - € 20, 000.00  15%  20%  

€ 20, 001.00 - € 25, 000.00  20%  25%  

€ 25, 001.00 - € 30, 000.00  25%  30% 

€ 30, 001.00 - € 35, 000.00  30%  35%  

€ 35, 001.00 - € 50, 000.00  35%  40%  

€ 50, 001.00 - € 100, 000.00  40%  45%  

€ 100, 001.00 - € 150, 000.00  50%   50%  

Mbi € 150, 001.00  60%          55%  

 

3.1 Klientët të cilët kanë nënshkruar kontratë për hapësirën reklamuese në blloqet e rregullta të 
marketingut me RTK-në në vlerë së paku 5,000.00 €, për kontratën e re do të përfitojnë zbritje 
shtesë 5% në të gjitha blloqet e rregullta të marketingut. Kjo zbritje nuk vlen për klientët të cilët 
kontratën e fundit me RTK-në e kanë të skaduar për më shumë se një vit. 
 

4. Vendosje produkti   

 

Përshkrimi  Çmimi  

Vendosje produkti në terminët:                     07:00 - 19:00   200.00 €  

Vendosje produkti në terminët:                     19:00 - 24:00  400.00 €  

Vendosje produkti në terminët:                     24:00 - 07:00   100.00 €  

 

 

 

5. Dispozitat e përgjithshme të çmimores  
 

• Kërkesa e klientit për pozicionim të reklamës në blloqet e rregullta të hapësirës reklamuese e rrit 

çmimin e sekondës për 10% nga çmimi bazë.  
 

• Spoti reklamues duhet të jetë së paku 5 sekonda i gjatë.  

 

• Spoti reklamues në mënyrë proporcionale mund të emetohet si në rrjetin tokësor ashtu edhe në atë  
satelitor, përveç në rastet kur kërkohet transmetimi vetëm në rrjetin satelitor.  
 

• Blloqet e rregullta të reklamave nuk transmetohen vetëm në rastet kur në këta terminë caktohen 

blloqe speciale, (seri, ngjarje sportive, kulturore etj.)  
 

• Radio Televizioni i Kosovës nuk e bën prodhimin e spotit reklamues!  
 



6. Blloqet speciale  

 

Përshkrimi  Çmimi/sekonda  

Transmetimet e ngjarjeve sportive vendore dhe ndërkombëtare  Sipas ofertës  

Transmetimet e ngjarjeve edukative arsimore, argëtuese etj.  Sipas ofertës  

 

 

 

7. Sponsorimet dhe vendosja e produktit (oferta të veçanta) 

 

Përshkrimi  Çmimi  

Sponsori për emisionin: PASDITE 
Sponsorit i ofrohet vendosja e produktit brenda emisionit, si dhe 
reklamimi ne menyre foljore gjate emisionit- se paku dy here gjatë 
emisionit. 

 
Zbritje 20% nga çmimi bazë do të përfitojnë prodhuesit vendorë.  

 
Për një muaj  

 1500.00 €  

Sponsor i motit në Programin e Mëngjesit   
Sponsorit i ofrohet shfaqja e logos së kompanisë në fillim apo në 
mbarim të parashikimit të motit, duke u nënvizuar “sponsor i motit 
është Kompania XY”. Kohëzgjatja e qëndrimit të logos nuk mund të 
jetë më e gjatë se 10 sekonda. Moti në RTK në Programin e 
Mëngjesit shfaqet në tri transmetime, prej të hënës deri të 
premten, ndërsa të shtunën dhe të dielën shfaqet në dy 
transmetime.  

 
 
 
 

Për një muaj  
 500.00 € 

Sponsor për emisionin Programi i Mëngjesit  
Sponsorit i ofrohet vendosja e produktit brenda emisionit , si dhe 
reklamimi ne menyre foljore gjate emisionit- se paku dy here gjatë 
emisionit. 
Zbritje 20% nga çmimi bazë do të përfitojnë prodhuesit vendorë.  

 
Për një muaj  

 1500.00 €  

Ndarja e siglës në të gjitha blloqet e rregullta të marketingut në  
RTK1 (siglës hyrëse ose dalëse)  

• Për 12 muaj zbritje 5%.  
• Klienti duhet  të kontraktoj së paku një muaj.  

 
Për sekond  

1.00 €  

Sponsor në emisionin e Pasdites 
 

Për një emision 
100.00 €  

Sponsor në emisionin Arkiv 
 

Për një emision 
150.00 €  

Sponsor në emisionin Economics 
 

Për një emision 
€ 150.00 €  

Sponsor në emisionin Zona e Parlamentit 
 

Për një emision 
€ 150.00 €  

Sponsor në emisionin Udhëve 
 

Për një emision 
€ 200.00 €  

Sponsor në emisionin N’za 
 

Për një emision 
€ 150.00 €  

Sponsor në emisionin Voyage 
 

Për një emision 
€ 100.00 €  



Sponsor në emisionin Telekino 
 

Për një emision 
150.00 €  

Sponsor në emisionin për teknologji 
 

Për një emision 
€ 100.00 €  

Sponsor në emisionin Arena Sportive-AS 
 

Për një emision 
€ 150.00 €  

Sponsor në emisionin Divers 
 

Për një emision 
150.00 €  

Sponsor në emisionin Autokton 
 

Për një emision 
100.00 €  

Sponsori në emisionet: I pasdites, Arkiv, ,Economics, Zona e parlamentit , Udhëve ,N’za, Voyage, Telekino, 
Emisioni për teknologji, Arena Sportive-AS,  Divers, Autokton, i ofrohet vendosja e produktit brenda 
emisionit reklamimi ne menyre foljore gjate emisionit- se paku tre here gjatë emisionit. 
.   
Sponsori është i obliguar që t'i kontraktojë së paku 8 emisione.  
Zbritje 20% nga çmimi bazë do të përfitojnë prodhuesit vendorë. 
 

 

 

 

7.1 Sponsorimet për kursin valutor dhe hapësirën reklamuese 10 sekonda.  

 

Përshkrimi   Çmimi/sekondë  

Sponsor i hapësirës reklamuese për 10 sekonda para Lajmeve 
Qendrore të orës 19:30  

 Sponsorit i ofrohet hapësirë reklamuese 10 sekonda, çdo 
ditë para Lajmeve Qendrore të orës 19:30.  

 7.00 €  

Sponsor i hapësirës reklamuese për 10 sekonda para Lajmeve të 
orës 22:30  

 Sponsorit i ofrohet hapësirë reklamuese 10 sekonda, çdo 
ditë para Lajmeve të orës 22:30.  

 4.00 €  

Sponsor i kursit valutor para Lajmeve Qendrore  
• Sponsorit i ofrohet hapësirë reklamuese deri 15 sekonda, 

çdo ditë para Lajmeve Qendrore.   

• Sponsorimi i hapësirës reklamuese nuk mund të 
kontraktohet më pak se një muaj.  

 7.00 €  

 

7.1.1 Zbritjet për kursin valutor dhe 10 sekondat para lajmeve.  

 

Periudhat kohore  
Zbritjet   

Transmetimi për dy, tre dhe katër muaj  
20%  

Transmetimi për pesë, gjashtë dhe shtatë muaj  
25%  

Transmetimi për tetë, nëntë dhe dhjetë muaj   
30%  

Transmetimi për njëmbëdhjetë dhe dymbëdhjetë muaj  
40%  

 



 

7.2 Hapësirat reklamuese për kronika, lojë shpërblyese, sponsorime etj.  

  

Përshkrimi  Çmimi 

Hapësirë reklamuese në kronika, lojë shpërblyese, sponsorime, etj 
në intervalet kohore prej orës 07:00 - 19:30.  
Zbritje shtesë 15% nga çmimi bazë do të përfitojnë prodhuesit 
vendorë.  

€  

 Deri në 5 minuta transmetim hapësirë reklamuese  
 500.00 €  

Deri në 10 minuta transmetim hapësirë reklamuese  
 1,000.00 €  

Deri në 15 minuta transmetim hapësirë reklamuese  
 1,500.00 €   

Deri në 20 minuta transmetim hapësirë reklamuese  
 1,800.00 €  

Deri në 30 minuta transmetim hapësirë reklamuese  
 2,000.00 €  

Emision sponsorues për një transmetim deri në 60 minuta në 
terminët 20:00 deri 23:00.  
Zbritje prej 25% nga çmimi bazë do të përfitojnë klientët të cilët 
kontraktojnë për tri transmetime e më shumë.  
Zbritje shtesë prej 20% nga çmimi bazë do të përfitojnë prodhuesit 
vendorë.  

 4, 000.00 €  

 

8. Zbritjet speciale:  
 

8.1 Zbritje shtesë prej 50% në blloqet e rregullta të çmimores së marketingut të RTK-së 
do të përfitojnë: 
• Universitetet, Kolegjet, Shkollat e Ulëta dhe të Mesme, si publike dhe ato private, të 

regjistruara në Kosovë (Ministria e Tregtisë dhe Industrisë - ARBK).  

• Bizneset që si aktivitet kanë arsimime tjera (trajnime dhe kurse për aftësimin në fushat e 

ndryshme)  

•  

8.2 Zbritje shtesë prej 60% në blloqet e rregullta të çmimores së marketingut të RTK-së 
do të përfitojnë:  

• Prodhuesit vendorë  

• Promovuesit e librit  

• Reklamat të cilat konsiderohen me interes publik   

 

8.3 Në terminët e blloqeve të reklamimit nga ora 17:00-18:30 dhe prej 22:30-24:00 do 

të llogaritet sekonda me çmimin 1€ për prodhuesit vendorë, Universitetet, 

Kolegjet, Shkollat e Ulëta dhe të Mesme, si publike dhe ato private, të regjistruara 

në Kosovë (ARBK), bizneset që si aktivitet kanë arsimime tjera (trajnime dhe kurse 



për aftësimin në fushat e ndryshme), çmimi prej 1€ në këta terminë do të 

ndryshojë vetëm në rastet kur shuma e kontraktuar i lejon zbritje më të madhe.  

 

9. Reklamimet pa pagesë u lejohen:   
 

 

• Kur kemi të bëjmë me ngritjen e vetëdijes së opinionit publik në fushat e sigurisë, edukimit, arsimimit, 

shëndetësisë, kulturës, aktivitetet humanitare etj., të lëshuara dhe verifikuara nga organet 

kompetente të nivelit qendror ose lokal.   

• Transmetimi i titujve të gazetave, revistave, portaleve dhe medieve tjera, për shkak të natyrës 

specifike që e kanë, mund të bëhet me Marrëveshje Mirëkuptimi midis dy palëve për shërbime të 

ndërsjella pa pagesë.   
 

• Kur RTK është sponsor medial i aktivitetit.  
 

 

10. Reklama nuk emetohet në rastet:  
 

 
• Kur materiali i ofruar nuk i përgjigjet standardeve programore dhe teknike,   
• Nëse përmbajtja e porosisë së reklamës është në kundërshtim me ligjet në fuqi ose është në 

kundërshtim me standardet e rregullores së RTK-së,   

• Nëse në terminin e paraparë për emetimin e reklamës transmetohet ndonjë emision tjetër me 

rëndësi publike ose shtetërore.   

 

 

 

 
 

2. Blloqet e rregullta të reklamimit  

 

Periudha kohore  Blloku  Përshkrimi  Çmimi/sec  

08:00 - 10:00  B1  Programi i Mëngjesit   0.50 €  

10:00 - 18:45  B2  Programi Ditor   0.50 €  

18:45 - 19:00  B3  Para Lajmeve Qendrore   1.00 €  

19:30 - 20:00  B4  Pas Lajmeve Qendrore   1.00 €  

20:00 - 22:00  B6  Blloku i Mbrëmjes   0.70 €  

22:00 - 24:00  B7  Blloku i pas orës 22:00   0.50 €  

00:00 - 07:00  B8  Pas orës 24:00   0.50 €  

 

TELEVIZIONI RTK2   



  
TELEVIZIONI RTK 3  

 

 

 

3. Blloqet e rregullta të reklamimit  

 

Periudha kohore  Blloku  Përshkrimi  Çmimi/sekondë  

7:00 - 18:30  B1  Programi Ditor   1.50 €  

18:30 - 22:00  B2  Programi i Mbrëmjes   3.00 €  

22:00 - 24:00  B3  Blloku i pas orës 22:00   1.00 €  

 
 

4.Blloqet e rregullta të reklamimit  

 

Periudha kohore  Blloku  Përshkrimi  Çmimi/sekondë  

07:00 - 18:30  B1  Programi ditor   1.00 €  

18:30 - 22:00  B2  Programi i mbrëmjes   1.50 €  

22:00 - 24:00  B3  Blloku i pas orës 22:00   1.00 €  

 

 

 

5. Zbritjet për RTK2, RTK3 dhe  RTK4 llogariten sipas tabelës më poshtë:  

 

Shuma   
Përqindja e zbritjes për shumën 

e kontraktuar  
Zbritja shtesë - për pagesë në 

paradhënie  

€1, 500.00- €3, 000.00  10%  15%  

€ 3, 001.00 - € 5, 000.00  15%  15%  

€ 5, 001.00 - € 10, 000.00  15%  20%  

€ 10, 001.00 - € 15, 000.00  20%  20%  

€ 15, 001.00 - € 20, 000.00  20%  24%  

€ 20, 001.00 - € 25, 000.00  25%  29% 

€ 25, 001.00 - € 30, 000.00  30%  34%  

€ 30, 001.00 - € 35, 000.00  35%  38%  

€ 35, 001.00 - € 50, 000.00  40%  45%  

€ 50, 001.00 - € 100, 000.00  45%  50%  

        Mbi € 100, 000.00  50%          55%  

 

 

TELEVIZIONI RTK4  

 

 

 

 



    


