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TVAarhus er den lokale tv-station, der brin-
ger historier fra Aarhus helt tæt på og giver 
historien bag personer, byen og begiven- 
hederne. Programmerne er lokalt produce-
ret af et frivilligt netværk.

MODTAGERE
TVAarhus sender på Stofa Kabel TV, kanal 30 og  
YouSee, kanal 61/kanal 97. Godt 120.000 husstande  
i og omkring Aarhus kan modtage kanalen.
Yderligere kan TVAarhus ses live på www.tvaarhus.dk

SEERTAL
Ugentligt seertal: 39.000 hustande*
* Tallet er baseret på Stofa Kabel TV-seere (9840 husstande i
uge 40/2017), der udgør en 25% af det samlede antal husstande.

PROGRAMFLADEN
Programmerne på TVAarhus er korte reportager på en
længde af 3-5 min. Programmerne udskiftes hver fredag
kl. 23.59 og afvikles i rotation frem til efterfølgende
fredag kl. 23.59. TVAarhus afvikler alle programmer i
FullHD 1080i50 (16:9 format) med stereo audio. Yder-
ligere tekniske specifikationer kan rekvireres.

Generel betingelser
Betaling for reklamerne sker ’netto kontant’ dvs. at visningen af
reklamen først sker, når TVAarhus har registreret betalingen. I tilfælde
af ændringer af spottet i visningsperioden, kan TVAarhus opkræve et
håndteringsgebyr på kr. 500,-
TVAarhus forbeholder sig retten til at afvise materiale, der kan virke anstø-
dende eller på anden vis ikke er forenelige med TVAarhus’ programflade.

PROGRAMFLADE SPONSORAT
Et 5 sek. spot bestående af 1 stillbillede med logo, tekst og speak. 
Spottet vises i en uge 15-20 gange i døgnet før et af TVAarhus’  
udvalgte indslag.

1 uge 2 uger 3-4 uger 5-8 uger 9-12 uger
 Pris pr. uge 1.500 kr. 1.250 kr. 875 kr. 700 kr. 500 kr.

Produktion: Prisen er inkl. produktion, speak og 1 godkendelseskorrektur  
ved levering af kravsopfyldt materiale.
Materiale: Foto skal minimum have en opløsning på 1920x1080 pixels. 
Logoformat: illustrator EPS, AI eller PNG i en opløsning på 1920x1080 pixels. 
Indleveringsfrist: Materiale skal leveres senest 7 dage før første visning.

TV-REKLAME
Reklamen vises som en del af reklameblokken i programfladen 
og vises 15-20 gange i døgnet.

TV-reklame (15 sek)
1 mdr. 2 mdr. 3 mdr. 4-12 mdr.

 Pris pr. mdr.  3.500 3.000 2.500 2.000

TV-reklame (30 sek)
1 mdr. 2 mdr. 3 mdr. 4-12 mdr.

 Pris pr. mdr.  5.000 4.500 4.000 3.500

Produktion: Produktionen er ikke inkluderet i prisen.  
TVAarhus vil kunne producere en reklame for kr. 3.500,- kr.
Indleveringsfrist: Færdigproducerede spots leveres senest onsdag kl. 12  
før første visning.

INDHOLDSUDSENDELSER / ADVERTORIALS
Indholdsudsendelser er et sponseret indslag og kan fx være et virk-
somhedsportræt eller en produktpræsentation. Udsendelsen produ-
ceres i reportageform og indgår i programfladen på TVAarhus i  
en uge. Vinkel og indhold aftales med TVAarhus inden produktion.
Udsendelsen postes på TVAarhus’ Facebook samme uge som den 
vises på kanalen. Her til kommer et annonceboost på Facebook  
på 500,- kr., der er inkluderet i prisen.

 1 stk. 2-4 stk. 5-8 stk. +9 stk.
 Pris pr. produktion 7.000 6.000 5.500 4.500

Produktion: Produktionen er inkluderet i prisen. Produktionen kan  
efterfølgende frit benyttes på fx egen hjemmeside og sociale medier.
Indleveringsfrist: Færdigproducerede udsendelser leveres senest onsdag kl. 12  
før første visning. TVAarhus forbeholder sig retten til at afvise materiele, der  
ikke overholder kvalitetsspecifikationer eller ikke passe ind i sendefladen.

Alle priser er ekskl. moms

Et selskab under Antenneforeningen Aarhus

Aarhus
8000, 8200, 8210  
8220, 8230, 8240,  
8250, 8260, 8270 

8361
Hasse-
lager

8380
Trige

8381
Tilst

8382
Hinnerup

8410
Rønde

8520
Lystryp

8530
Hjortshøj 8541

Skødstrup

8543
Hornslet

8340
Malling

8355
Solbjerg

8450
Hammel

8464
Galten

8471
Sabroe

8660
Skanderborg

8680
Ry

8000
Odder

8310
Tranbjerg

8330
Beder8320
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