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www.rtklive.com  
Email: marketing@rtklive.com phone: +381 (0) 38 249 078,  

+381 (0) 38 220666, +381 (0) 38 220 088 

 
 

ÇMIMORE 
 

PËR SHËRBIME TË MARKETINGUT TË TELEVIZIONIT TË KOSOVËS 

 
 
 
 

TELEVIZIONI RTK1 

 
 

 
1. Blloqet e rregullta të reklamimit 

 
Periudha kohore Blloku Përshkrimi Çmimi/sec 

07:00 - 09:00 B1 Programi i mëngjesit € 2.00 

09:00 - 17:00 B2 Programi ditor € 2.00 

17:00 - 19:00 B3 Blloku i pasdites  € 3.00 

19:00 - 19:30 B4 Para Lajmeve qendrore € 7.00 

20:00 - 20:30 B5 Pas Lajmeve qendrore € 7.00 

20:30 - 22:00 B6 Blloku i mbrëmjes € 6.00 

22:00 - 23:15 B7 Blloku i mbrëmjes € 5.00 

23:15 - 00.00 B8 Pas orës 23:15 € 2.00 

00:00 - 07:00 B9 Pas orës 24:00 € 1.00 

Emisioni “NATËN” B10 Prerje € 2.50 

 
 
2. Vendosje produkti  

 
 
 
Përshkrimi Çmimi 

Vendosje produkti në terminët: 07:00 – 19:00 200 € 

Vendosje produkti në terminët: 19:00 -24:00 400 € 

Vendosje produkti në terminët: 24:00- 07:00 100 € 

 
 
 
 
3. Teleshoping 

Përshkrimi Çmimi/sec 

Kontraktuesi është i obliguar të reklamohet së paku 15 minuta për 
bllok.  

0.20 € 

 
 

http://www.rtklive.com/
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4. Dispozitat e përgjithshme të çmimores 

 
 Kërkesat e klientëve për zgjedhjen e emetimit të reklamës në fillim dhe fund të bllokut reklamues, 

çmimi i sekondës rritet për 15%. 
 

 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.) 
 

 Në çmim nuk përfshihet përgatitja e spoteve reklamuese! 
 

 
 
 
 5. Blloqet speciale  

 
Përshkrimi Çmimi/ sec 

Seria vendore “Çka ka shpija” - prerje (cut) 
Zbritje prej 30% nga çmimi bazë do të përfitojnë prodhuesit vendorë. 

6.00€  

Seria vendore “3 Gjermanët e trashë” - prerje (cut) 
Zbritje prej 30% nga çmimi bazë do te përfitojnë prodhuesit vendorë. 

6.00€  

Transmetimet e rregullta sportive vendore 3.00 € 

Transmetimet sportive të huaja 6.00 € 

Kampionati evropian i futbollit, basketbollit, hendbollit etj. Sipas ofertës 

Kampionati botëror i futbollit, basketbollit, hendbollit etj. Sipas ofertës 

 
6. Sponsorimet dhe vendosja e produktit (oferta të veçanta)  
 
Përshkrimi Çmimi 

Vendosja e Produktit në serinë “ÇKA KA SHPIJA” 
Sponsorit i ofrohet vendosja e produktit brenda serisë si dhe 
hapësirës reklamuese deri 60 sekonda në prerje.  
Sponsori është i obliguar që të kontraktojë së paku 12 episode. 
Zbritje prej 15% nga çmimi bazë do të përfitojnë prodhuesit 
vendorë. 

Për një episod 
450.00 € 

Vendosja e Produktit në serinë “3 GJERMANËT E TRASHË” 
Sponsorit i ofrohet vendosja e produktit brenda serisë si dhe 
hapësirës reklamuese deri 60 sekonda në prerje.  
Sponsori është i obliguar që t'i kontraktojë së paku 12 episode. 
Zbritje prej 15% nga çmimi bazë do të përfitojnë prodhuesit 
vendorë. 

Për një episod 
450.00 € 

Hapësirë promovuese deri në 30 minuta në EMISIONIN e 
MËNGJESIT dhe IMAZH. 
Zbritje prej 10% nga çmimi bazë do të përfitojnë prodhuesit 
vendorë. 

Për një emision 
2, 000.00 € 
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Sponsori për emisionin BUJKU 
Sponsorit i ofrohet vendosja e produktit brenda emisionit si dhe 
hapësirë reklamuese deri 60 sekonda në prerje.  
Sponsori është i obliguar që t'i kontraktojë së paku 4 emisione. 
Zbritje prej 30% nga çmimi bazë do të përfitojnë prodhuesit 
vendorë. 

Për një emision 
250.00 € 

 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 5 sekonda. Moti në RTK në Programin e 

Mëngjesit shfaqet në tre terminë, prej të hënës deri të premten, 

ndërsa të shtunën dhe të dielën shfaqet në dy transmetime.  

Për një muaj 
1, 000.00 € 

Sponsor i kursit valutor para LAJMEVE TË 19:30 
Sponsorit i ofrohet hapësirë reklamuese deri 15 sekonda, çdo ditë 
para lajmeve qendrore. 
Sponsori i cili kontrakton për 12 muaj, do të fitojë 30% zbritje nga 
shuma totale. 
Zbritje shtesë prej 20% nga çmimi bazë do të përfitojnë prodhuesit 
vendorë. 

Për një muaj 
3, 000.00€ 

Çmimi për vendosje produkti, sponsorimet e emisioneve të reja 
argëtuese, edukativo-arsimore etj. Sipas Ofertës 

Çmimi për sponsor të kronikave deri në 5 min për një transmetim, 
në emisionet: “PROGRAM I MËNGJESIT”, “IMAZH“ dhe ”NATËN”. 
Zbritje prej 15% nga çmimi bazë do të përfitojnë prodhuesit 
vendorë. 

500.00€ 

Emision sponsorues për një transmetim deri në 60 minuta në 
terminët 20:00 deri 22:30 . 
Zbritje prej 25% nga çmimi bazë do të përfitojnë klientët të cilët 
kontraktojnë për tri transmetime e me shumë. 
Zbritje shtesë prej 20% nga çmimi bazë do të përfitojnë prodhuesit 
vendorë. 

4, 000.00€ 

Çmimi për lojë shpërblyese në emisionet: PROGRAM I MËNGJESIT 
dhe IMAZH. 
Kontraktuesit i lejohet hapësirë deri në 10 minuta për emision.  
Zbritje prej 10% nga çmimi bazë do të përfitojnë prodhuesit 
vendorë. 

1, 000.00€ 

7. Zbritjet për blloqet e rregullta të hapësirës reklamuese në RTK1 llogariten në bazë të 
shumës së paguar, sipas tabelës më poshtë: 

Shuma e paguar Përqindja e zbritjes për 
shumën e kontraktuar. 

Zbritja shtesë - për pagesë në 
paradhënie 

€3, 001.00 - €5, 000.00 3% 7% 

€ 5, 001.00 - € 10, 000.00  5% 10% 

€ 10, 001.00 - € 15, 000.00 10% 14% 

€ 15, 001.00 - € 20, 000.00 15% 17% 

€ 20, 001.00 - € 25, 000.00 20% 21% 

€ 25, 001.00 - € 30, 000.00 25% 26% 

€ 30, 001.00 - € 35, 000.00 30% 31% 

€ 35, 001.00 - € 50, 000.00 35% 36% 

€ 50, 001.00 - € 100, 000.00 40% 42% 

€ 100, 001.00 - € 150, 000.00 45% 47% 

Mbi € 150, 001.00 50%       55% 
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8. Zbritjet speciale: 
 
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 (ARBK-MTI). 

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

 

 2. Zbritje shtesë prej 60% nü 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  

 

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 kane 

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.  
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TRANSMETIMI NË RRJETIN SATELITOR 
 
1. Blloqet e rregullta të reklamimit 
 

Periudha kohore Blloku Përshkrimi Çmimi/sec 

07:00 - 09:00 B1 Programi i mëngjesit € 1.50 

09:00 - 17:00 B2 Programi ditor € 1.50 

17:00 - 19:00 B3 Programi i pasdites € 1.50 

19:00 - 19:30 B4 Para lajmeve qendrore € 4.50 

20:05 - 20:30 B5 Pas lajmeve qendrore € 4.00 

20:30 - 21:30 B6 Programi i mbrëmjes  € 3.50 

21:30 - 22:50 B7 Programi i mbrëmjes € 3.00 

22:50 - 23:00 B8 Para lajmeve 23:00 € 3.50 

23:15 - 00.00 B9 Pas orës 23:15 € 1.00 

00:00 - 07:00 B10 Pas orës 24:00 € 1.00 

  
 
 
 
 

 
 

TELEVIZIONI RTK2  
1. 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 RTK 3 
 

1. Blloqet e rregullta të reklamimit 
Periudha kohore Blloku Përshkrimi Çmimi/sec 

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 
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TELEVIZIONI RTK4 

  
1. Blloqet e rregullta të reklamimit 

Periudha kohore Blloku Përshkrimi Çmimi/sec 

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 

 
 
Zbritjet për RTK2, RTK3, RTK4 dhe RTK-sat llogariten në bazë të shumës së paguar, sipas 
 tabelës më poshtë: 

 

Shuma e paguar 
Përqindja e zbritjes për shumën 

e kontraktuar. 
Zbritja shtesë - për pagesë në 

paradhënie 

€1, 500.00- €3, 000.00 3% 5% 

€ 3, 001.00 - € 5, 000.00 5% 8% 

€ 5, 001.00 - € 10, 000.00 10% 12% 

€ 10, 001.00 - € 15, 000.00 15% 15% 

€ 15, 001.00 - € 20, 000.00 20% 20% 

€ 20, 001.00 - € 25, 000.00 25% 25% 

€ 25, 001.00 - € 30, 000.00 30% 30% 

€ 30, 001.00 - € 35, 000.00 35% 35% 

€ 35, 001.00 - € 50, 000.00 40% 40% 

€ 50, 001.00 - € 100, 000.00 45% 45% 

Mbi € 100, 000.00 50%         50% 

 


