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با پایه تعرفه بر اساس ثانیه 1401هزینه تبلیغات تلویزیون بر اساس کنداکتور سال   

جداول زیر تعرفه خام )بدون تخفیف( هر ثانیه پخش آگهی بازرگانی )تیزر( در باکس قبل  -هزینه تبلیغات تلویزیون 
م شده بر مبنای تعرفه فروردین هر برنامه در شبکه های تلویزیونی و رادیویی است. الزم به ذکر است محاسبات انجا

می باشد و ممکن است در ماه های آینده تعرفه خام هر ثانیه افزایش یابد. 1401ماه 

شروط تبلیغات تلویزیونی

جهت آگاهی از تخفیف های صدا و سیما برای کسب و کارهای ایرانی و همچنین چگونگی بهره برداری از آن 
مراجعه فرمایید.  سایت روزنه ارتباط بخش شروط تبلیغات تلویزیونی به

1140ماه سال  فروردینبه روزرسانی شده در   

تماس بگیرید  02188879490 برای اطالعات بیشتر با شماره

 تمامی قیمت ها به تومان می باشد 

نشان آگهی تلویزیونی

نمایش موشن گرافی و یا تصویر به مدت 6 ثانیه هنگام شروع آگهی های بازرگانی

ی زیرنویس آگهی تلویزیون

نمایش زیرنویس در میان برنامه های تلویزیونی

https://rozanehmedia.com/%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c-%d9%88/
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تبلیغات در شبکه یک تلویزیون 

هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه یک هر

ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می باشد.

میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه یک حدود 144,989,114

تومان می باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه یک صدا و سیما

شبکه یک

45,105,000تکرار بامدادی سریال

3,875,000برنامه صبحگاهی

45,105,000 برنامه های ترکیبی و ترکیبی اجتماعی صبحگاهی

90,210,000 تکرار صبح مجموعه شبانه نوروز و رمضان

3,875,000خبر 8:00

135,315,000شما و سیما

برنامه های ترکیبی و ترکیبی اجتماعی عصر و

شامگاهی
90,210,000

112,762,500سیمای خانواده

248,077,500خبر 14:00

248,077,500 تکرار مجموعه شبانه نوروز و رمضان

2,108,000داستانی

135,315,000فیلم سینمایی

157,867,500ورزش و مردم

135,315,000خبر 19:00

270,630,000خبر 21:00

45,105,000سینما یک

338,287,500 مجموعه شبانه نوروز و رمضان

112,762,500مسابقه دستپخت

248,077,500مسابقه کارویا

90,210,000برنامه شبانگاهی

293,182,500ویژه برنامه تحویل سال نو

338,287,500ویژه برنامه افطار

144,989,114 میانگین هر ثانیه تبلیغات در شبکه یک

تبلیغات در شبکه دو تلویزیون

هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه دو هر

ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می باشد.

میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه دو حدود 178,599,234

تومان می باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه دو صدا و سیما

شبکه دوم

112,762,500برنامه های ترکیبی و ترکیبی اجتماعی صبحگاهی

2,108,000برنامه صبحگاهی

2,588,500سینما صبح

90,210,000تکرار مجموعه شبانه نوروز و رمضان

270,630,000برنامه های کودک و نوجوان صبحگاهی

270,630,000تکرار عصر مجموعه شبانه نوروز و رمضان

180,420,000فیلم سینمایی

270,630,000برنامه های کودک و نوجوان عصرگاهی

33,828,750برنامه عصرگاهی

برنامه های ترکیبی و ترکیبی اجتماعی عصر و

شامگاهی
135,315,000

338,287,500خبر 20:30

338,287,500 مجموعه شبانه نوروز و رمضان

157,867,500خبر 22:30

22,552,500جشنواره سینمایی

293,182,500ویژه برنامه تحویل سال نو

338,287,500ویژه برنامه افطار

178,599,234 میانگین هر ثانیه تبلیغات در شبکه دوم
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تبلیغات در شبکه سه تلویزیون

هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه سه هر

ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می باشد.

میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه سه حدود 217,620,600

تومان می باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه سه صدا و سیما 

شبکه سوم

8,137,500برنامه صبحگاهی

293,182,500 برنامه های ترکیبی و ترکیبی اجتماعی صبحگاهی

45,105,000برنامه های مستند- صبحگاهی

135,315,000جشنواره سینمایی- صبحگاهی

90,210,000تکرار صبح اعجوبه ها ، بمب

157,867,500تکرار صبح مجموعه شبانه نوروز و رمضان

180,420,000برنامه طبیب

327,375,000خبر ورزشی ظهر

315,735,000برنامه سمت خدا

تکرار عصر سریال و تکرار مجموعه شبانه نوروز و

رمضان
270,630,000

270,630,000تکرار مسابقه بمب و اعجوبه ها و عصر جدید

112,762,500گزارش ورزشی

338,287,500خبر ورزشی عصر

45,105,000برنامه های مستند- عصرگاهی

برنامه های ترکیبی و ترکیبی اجتماعی عصر و

شامگاهی
293,182,500

338,287,500سریال شبانه و مجموعه شبانه نوروز و رمضان

338,287,500خبر 22:00

338,287,500مسابقه بمب و اعجوبه ها و عصر جدید

338,287,500برنامه فوتبال برتر

338,287,500لیگ باشگاهی اروپا

180,420,000جشنواره سینمایی -عصر و شامگاهی

8,137,500سینما گلخانه

45,105,000برنامه هفت

293,182,500ویژه برنامه تحویل سال نو

338,287,500ویژه برنامه افطار

217,620,600میانگین هر ثانیه تبلیغات در شبکه سوم

تبلیغات در شبکه پنج تلویزیون

هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه پنج هر

ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می باشد.

میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه پنج حدود

128,324,500 تومان می باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه پنج صدا و سیما 

شبکه پنجم

90,210,000 برنامه های ترکیبی و ترکیبی اجتماعی صبحگاهی

589,000برنامه صبحگاهی

3,875,000تماشا خانه صبح

90,210,000 تکرار سریال صبح نوروز و رمضان

45,105,000تکرار به خانه بر می گردیم

135,315,000اخبار تهران 18:30

3,875,000تماشاخانه عصر

8,137,500کودک و نوجوان

338,287,500به خانه برمی گردیم

90,210,000برنامه های ترکیبی و ترکیبی اجتماعی عصرگاهی

180,420,000فیلم سینمایی

67,657,500گلخانه

270,630,000تکرار سریال شبانه نوروز و رمضان

270,630,000سریال شبانه نوروز و رمضان

22,552,500خبر 24:00

293,182,500ویژه برنامه تحویل سال نو

270,630,000ویژه برنامه افطار

128,324,500میانگین هر ثانیه تبلیغات در شبکه پنجم
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تبلیغات در شبکه خبر

میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه خبر حدود

193,951,500 تومان می باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه خبر صدا و سیما 

شبکه خبر

90,210,000اخبار 6:00 و 07:00

202,972,500اخبار 9:30 الی 15:00

225,525,000اخبار 15:30 الی 17:30

248,077,500اخبار 18:00 الی 20:00

202,972,500اخبار 21:00 الی 23

193,951,500میانگین هر ثانیه تبلیغات در شبکه خبر

تبلیغات در شبکه نسیم

هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه

نسیم هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می باشد.

میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه نسیم حدود

128,086,833 تومان می باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه نسیم صدا و سیما 

شبکه نسیم

1,736,000برنامه ها از ساعت 6:00 الی 11:00

45,105,000برنامه ها از ساعت 12:00 الی 18:00

67,657,500برنامه ها از ساعت 19:00 الی 23:00

112,762,500تکرار صبح و ظهر خندوانه و دورهمی

202,972,500تکرار عصر خندوانه و دورهمی

338,287,500خندوانه و دورهمی

128,086,833میانگین هر ثانیه تبلیغات در شبکه نسیم

تبلیغات در شبکه تماشا

هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه

نمایش هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می باشد.

میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه نمایش حدود

214,248,750 تومان می باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه تماشا صدا و سیما 

شبکه تماشا

191,696,250سریال ها از ساعت 06:00 الی 11:00

214,248,750سریال ها از ساعت 12:00 الی 18:00

236,801,250سریال ها از ساعت 19:00 الی 24

214,248,750میانگین هر ثانیه تبلیغات در شبکه تماشا

تبلیغات در شبکه ایران کاال

هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه

ایران کاال هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه ایران کاال صدا و سیما 

شبکه ایران کاال

59,675 برنامه ها از ساعت 07:00 الی انتهای شب
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