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ATV SƏHƏR

Həftə içi beş gün

8:00 – 10:00

Məzmun:

Layihə yaş və sosial statuslar,

təbəqələr, zövqlər arasındakı balansı  

saxlamaqla  insanların səhəri xoş əhval  

ruhiyyədə açmağına  yönəlmiş, eyni  

zamanda ən zəruri məlumatlarla təmin  

edən, gündəlik həyatın hər sahəsini əks  

etdirib, gündəmi məşğul edən  

mövzulardan da yan keçməyən bir  

verlişdir.

Aparıcılar: Nigar Cahangir, Kamran  

Yaradanquliyev, Təranə Turan
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ATV SƏHƏR

BAŞ SPONSOR:

 “Baş sponsor”un anonsda qeydolunması

 Reklam blokunda ümumi reklam vaxtı 60 san.

 Banner -1 dəfə 10 san.

 Aparıcı tərəfindən “Baş Sponsor” haqqında şifahi məlumat (öncədən çəkilmiş) –

2

dəfə - 20 san.

 "Baş sponsorluğun" 1 aylıq qiyməti (22 veriliş) 9000 AZN təşkil edir (ƏDV xaric)

SPONSOR:

 Anonslarda “Sponsor”un qeyd olunması

 Reklam blokunda ümumi reklam vaxtı 30 san.

 Aparıcı tərəfindən "Sponsor" haqqında şifahi məlumat (öncədən çəkilmiş) –1

dəfə - 20 san.

 "Sponsorluğun" 1 aylıq qiyməti (22 veriliş) 6 000 AZN təşkil edir (ƏDVxaric)
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Məzmun:

Layihə mədəni - maarif xarakterlidir. Proqramda Respublika
ərazisində yaşayan, istedad və bacarığı olan insanların üzə

çıxarılması, geniş tamaşaçı auditoriyasına təqdim olunması, o 
cümlədən hüquqi psixoloji yardıma ehtiyaci olan insanların

maarifləndirilməsi problemlərinin çözümündə dəstək
olunması, cəmiyyətdə actual olan məsələlərin müzakirə

olunması nəzərdə tutulur.

Aparıcı: Nanə Ağamaliyeva

GÜNÜN SƏDASI
Həftə içi beş gün

10:00 – 12:00
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GÜNÜN SƏDASI

XÜSUSİ SPONSOR:

 “Baş sponsor”un anonsda qeydolunması

 Reklam blokunda ümumi reklam vaxtı 60 san.

 Banner -1 dəfə 10 san.

 Aparıcı tərəfindən “Baş Sponsor” haqqında

şifahi məlumat (öncədən çəkilmiş) – 2 dəfə -

20

san.

 "Baş sponsorluğun" 1 aylıq qiyməti (22 veriliş)

10 000 AZN təşkil edir (ƏDV xaric)

SPONSOR:

 Anonslarda “Sponsor”un qeyd olunması

 Reklam blokunda ümumi reklam vaxtı 30 san.

 Aparıcı tərəfindən "Sponsor" haqqında şifahi  

məlumat (öncədən çəkilmiş) –1 dəfə - 20 

san.

 "Sponsorluğun" 1 aylıq qiyməti (22 veriliş) 9 000 AZN 

təşkil  edir (ƏDVxaric)

BAŞ SPONSOR:

 “Baş sponsor”un anonsda qeydolunması

 Reklam blokunda ümumi reklam vaxtı 60 san.

 Banner -3 dəfə 10 san.

 Aparıcı tərəfindən “Baş Sponsor” haqqında

şifahi məlumat (öncədən çəkilmiş) – 2 dəfə -

20

san.

 "Baş sponsorluğun" 1 aylıq qiyməti (22 veriliş)

12 000 AZN təşkil edir (ƏDV xaric)
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HƏKİMSƏN
Həftə içi beş gün

12:30 – 14:00

Aparıcı: İlhamə Bədəlova

Məzmun:

Maarifləndirici, tibbi proqramdır.

Verilişdə xəstəliklərin ən son və müasir 

metodlarla  muayinə və müalicəsi ilə bağlı ətraflı 

məlumatlar  verilir. Studiyada aparıcı ilə həkim 

mövzu ətrafında  aktiv söhbət edir, eləcədə 

mövzu ilə bağlı video  çarxlar təqdim olunur.
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HƏKİMSƏN

BAŞ SPONSOR:

 “Baş sponsor”un anonsda qeydolunması

 Reklam blokunda ümumi reklam vaxtı 60 san.

 Banner -1 dəfə 10 san.

 Aparıcı tərəfindən “Baş Sponsor” haqqında şifahi məlumat (öncədən çəkilmiş) –

2

dəfə - 20 san.

 "Baş sponsorluğun" 1 aylıq qiyməti (22 veriliş) 10 000 AZN təşkil edir (ƏDV xaric)

SPONSOR:

 Anonslarda “Sponsor”un qeyd olunması

 Reklam blokunda ümumi reklam vaxtı 30 san.

 Aparıcı tərəfindən "Sponsor" haqqında şifahi məlumat (öncədən çəkilmiş) –1

dəfə - 20 san.

 "Sponsorluğun" 1 aylıq qiyməti (22 veriliş) 8 000 AZN təşkil edir (ƏDVxaric)
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Həftə içi beş gün

8:00 – 10:00

Məzmun:

Layihə mədəni - maarif xarakterlidir. Proqramda  

Respublika ərazisində yaşayan, istedad və bacarığı olan  

insanların üzə çıxarılması, geniş tamaşaçı  

auditoriyasına  təqdim olunması, o cümlədən hüquqi  

psixoloji yardıma ehtiyaci olan insanların  

maarifləndirilməsi problemlərinin çözümündə dəstək  

olunması, cəmiyyətdə actual olan məsələlərin müzakirə  

olunması nəzərdə tutulur.

Aparıcı: Zaur Baxşəliyev
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BİZİMLƏSƏN

XÜSUSİ SPONSOR:

 “Baş sponsor”un anonsda qeydolunması

 Reklam blokunda ümumi reklam vaxtı 60 san.

 Banner -1 dəfə 10 san.

 Aparıcı tərəfindən “Baş Sponsor” haqqında

şifahi məlumat (öncədən çəkilmiş) – 2 dəfə -

20

san.

 "Baş sponsorluğun" 1 aylıq qiyməti (22 veriliş)

16 000 AZN təşkil edir (ƏDV xaric)

SPONSOR:

 Anonslarda “Sponsor”un qeyd olunması

 Reklam blokunda ümumi reklam vaxtı 30 san.

 Aparıcı tərəfindən "Sponsor" haqqında şifahi  

məlumat (öncədən çəkilmiş) –1 dəfə - 20 

san.

 "Sponsorluğun" 1 aylıq qiyməti (22 veriliş) 14 000 

AZN  təşkil edir (ƏDVxaric)

BAŞ SPONSOR:

 “Baş sponsor”un anonsda qeydolunması

 Reklam blokunda ümumi reklam vaxtı 60 san.

 Banner -3 dəfə 10 san.

 Aparıcı tərəfindən “Baş Sponsor” haqqında

şifahi məlumat (öncədən çəkilmiş) – 2 dəfə -

20

san.

 "Baş sponsorluğun" 1 aylıq qiyməti (22 veriliş)

18 000 AZN təşkil edir (ƏDV xaric)
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7 CANLI

Həftə içi beş gün  

19:00 – 20:00

Məzmun:

Veriliş milli adət-ənənələrimiz daxil olmaqla, hər bir  

Azərbaycan tamaşaçısının ruhunda, canında olan  

dəyərlərə söykənərək müxtəlif mövzularla 

tamaşaçıların  görüşünə gəlir. Verilişdə  həmçinin 

incəsənətimizin,  mədəniyyətimizin ən parlaq, ən 

tanınmış simalarını da  görə biləcəklər.

Aparıcı: Vüsalə Əlizadə
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7 CANLI

XÜSUSİ SPONSOR:

 “Baş sponsor”un anonsda qeydolunması

 Reklam blokunda ümumi reklam vaxtı 60 san.

 Banner -1 dəfə 10 san.

 Aparıcı tərəfindən “Baş Sponsor” haqqında

şifahi məlumat (öncədən çəkilmiş) – 2 dəfə -

20

san.

 "Baş sponsorluğun" 1 aylıq qiyməti (22 veriliş)

14 000 AZN təşkil edir (ƏDV xaric)

SPONSOR:

 Anonslarda “Sponsor”un qeyd olunması

 Reklam blokunda ümumi reklam vaxtı 30 san.

 Aparıcı tərəfindən "Sponsor" haqqında şifahi  

məlumat (öncədən çəkilmiş) –1 dəfə - 20 

san.

 "Sponsorluğun" 1 aylıq qiyməti (22 veriliş) 12 000 

AZN  təşkil edir (ƏDVxaric)

BAŞ SPONSOR:

 “Baş sponsor”un anonsda qeydolunması

 Reklam blokunda ümumi reklam vaxtı 60 san.

 Banner -3 dəfə 10 san.

 Aparıcı tərəfindən “Baş Sponsor” haqqında

şifahi məlumat (öncədən çəkilmiş) – 2 dəfə -

20

san.

 "Baş sponsorluğun" 1 aylıq qiyməti (22 veriliş)

15 000 AZN təşkil edir (ƏDV xaric)
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ATV İDMAN

Həftə içi beş gün  

21:15

• Reklam çarxı - 30 saniyəlik, 1 dəfə ən yaxın reklam blokunda

• Logotipin nümayişi 3-5 saniyə (buraxılışın əvvəlində və 

sonunda)

• 1 aylıq çıxışların sayı – 22 (iqirmi iki)

• Qiymət – 15 000 AZN (ƏDV Xaric)
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ZAURLA

GÜNAYDIN

Şənbə və bazar günləri  

10:00 – 12:00

Məzmun:

Layihənin məqsədi - İstirahət günlərində,  hamının  

evdə olduğu zaman səhər saatlarında insanları xoş  

əhvala kökləmək, əyləndirmək və maarifləndirmək,  

ailəvi seyr edilə biləcək səhər şousu ilə günə pozitiv  

başlamalarına şərait yaratmaqdır.

Aparıcılar: Zaur və Günay Baxşəliyevlər



ZAURLA GÜNAYDIN

XÜSUSİ SPONSOR:

 “Baş sponsor”un anonsda qeydolunması

 Reklam blokunda ümumi reklam vaxtı 60 san.

 Banner -1 dəfə 10 san.

 Aparıcı tərəfindən “Baş Sponsor” haqqında

şifahi məlumat (öncədən çəkilmiş) – 2 dəfə - 20

san.

 "Baş sponsorluğun" 1 aylıq qiyməti (8 veriliş) 

10  000 AZN təşkil edir (ƏDV xaric)

SPONSOR:

 Anonslarda “Sponsor”un qeyd olunması

 Reklam blokunda ümumi reklam vaxtı 30 san.

 Aparıcı tərəfindən "Sponsor" haqqında şifahi  

məlumat (öncədən çəkilmiş) –1 dəfə - 20 

san.

 "Sponsorluğun" 1 aylıq qiyməti (8 veriliş) 9 000 AZN 

təşkil  edir (ƏDVxaric)

BAŞ SPONSOR:

 “Baş sponsor”un anonsda qeydolunması

 Reklam blokunda ümumi reklam vaxtı 60 san.

 Banner -3 dəfə 10 san.

 Aparıcı tərəfindən “Baş Sponsor” haqqında

şifahi məlumat (öncədən çəkilmiş) – 2 dəfə - 20

san.

 "Baş sponsorluğun" 1 aylıq qiyməti (8 veriliş) 

12  000 AZN təşkil edir (ƏDV xaric)
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GÜNDƏN GÜNƏ

Şənbə günləri

12:00 – 14:00

Məzmun:
Maarifləndirici və əyləncəli proqramdır. Verilişdə 

müxtəlif  sahənin insanları iştirak edir: müğənnilər, 

aktrisalar,  idmançılar, rəssamlar, şairlər, bəstəkarlar 

və s. Bu veriliş  faydalı məsləhətlər, gündəlik xəbərlər, 

gündəmin əsas  mövzuları maraqlı müzakirələr və s. 

kimi mövzularla

tamaşaçının  görüşünə gəlir.

Aparıcı: Əkbər Əlizadə



GÜNDƏN GÜNƏ

BAŞ SPONSOR:

 “Baş sponsor”un anonsda qeydolunması

 Reklam blokunda ümumi reklam vaxtı 60 san.

 Banner -1 dəfə 10 san.

 Aparıcı tərəfindən “Baş Sponsor” haqqında şifahi məlumat (öncədən çəkilmiş) 

–

2 dəfə - 20 san.

 "Baş sponsorluğun" 1 aylıq qiyməti (4 veriliş) 7 000 AZN təşkil edir (ƏDV xaric)

SPONSOR:

 Anonslarda “Sponsor”un qeyd olunması

 Reklam blokunda ümumi reklam vaxtı 30 san.

 Aparıcı tərəfindən "Sponsor" haqqında şifahi məlumat (öncədən çəkilmiş)

–1 dəfə - 20 san.

 "Sponsorluğun" 1 aylıq qiyməti (4 veriliş) 5 000 AZN təşkil edir 

(ƏDVxaric)



NANƏLİ

Bazar günləri 

22:00 – 00:00

Məzmun:

Musiqili, əyləncəli şou. Hər həftə on iki dəyərli  

sənətçi iştirak edir. Sənətçilər iki istiqamətə  ayrılıb  

əyləşənlər və növbəli olaraq hər həftə bir sırada  

əyləşənlər qutudan zərflər çəkirlər.  Zərfi  çəkən  

sənətçi ilə zərfdən şəkili çıxan sənətçi duet  ifa 

edir.

Aparıcı: Nanə Ağamaliyeva
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NANƏLİ

BAŞ SPONSOR:

 “Baş sponsor”un anonsda qeydolunması
 Reklam blokunda ümumi reklam vaxtı 60san.
 Banner -1 dəfə 10 san.

 Aparıcı tərəfindən “Baş Sponsor” haqqında şifahi məlumat (öncədən çəkilmiş) –
2 dəfə - 20san.

 "Baş sponsorluğun" 1 aylıq qiyməti (4 veriliş) 10 000 AZN təşkil edir (ƏDV xaric)

SPONSOR:

 Anonslarda “Sponsor”un qeydolunması

 Reklam blokunda ümumi reklam vaxtı 30san.
 Aparıcı tərəfindən "Sponsor" haqqında şifahi məlumat (öncədən çəkilmiş)

–1 dəfə - 20 san.

 "Sponsorluğun"1 aylıq qiyməti (4 veriliş) 8 000 AZN təşkil edir (ƏDVxaric)



Yayım vaxtı: * həftə içi gündə 3(üç)  dəfə

saat 12:10, 18:10, 21:35 ;

* şənbə günləri – gündə 3(üç)  

dəfə

saat 12:10, 18:10, 21:35

* bazar günləri - gündə 3(üç)  

dəfə

saat 12:10, 18:10, 21:35

Yayım günü: Hər gün
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HAVA PROQNOZU

SPONSOR:

 «Hava proqnozu» nümayişlərində aparıcı tərəfindən 1 dəfə şifahi
məlumat (20 san.), 1(bir) dəfə loqotipin nümayişi və proqrama yaxın
reklam blokunda sponsorun 20 san. reklam çarxının yayımlanması

 Verlişin 1 aylıq (30 gün) Sponsorluq qiyməti 15 000 AZN(ƏDV xaric)
təşkil edir (ƏDV xaric)
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 Separatorlar gün ərzində yayımlanan bütün
reklam bloklarını açan və bağlayan reklam
dinamik pərdələrdə TV bant formatında
ekranın yuxarı hissəsində yerləşdirilir

 Bir separatorun xronometrajı - 5 saniyə
 Ölçülər: Ekranın ¼ hissəsi, 1920x270 (alfa

kanal) - TV Bant formatında
 Dinamik və ya statik ola bilər, horizontal

formada

Vaxt

Gündəlik «Separatorlar»ın
təxmini sayı (minimum-
maksimum) - həftə içi

Gündəlik «Separatorlar»ın
təxmini sayı (minimum-
maksimum) - şənbə və

bazar günləri

Ümümi ay ərzində
«Separatorlar»ın təxmini sayı  
(minimum- maksimum) -30 

gün

PT 42-48 64-70
OPT 18-20 2-6

Toplam 60-68 66-76 1848-2104

1(bir) aylıq qiyməti (30 gün) :

28 000 AZN (ƏDV xaric)
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PROQRAM
ŞƏBƏKƏSİNİN
SEPARATORU

 Proqram şəbəkəsində separator gün ərzində 5 dəfə
ekranın aşağıdinamik pərdələrdə TV bant formatında 

hissəsində yerləşdirilir
 Bir separatorun xronometrajı - 5 saniyə
 Ölçülər: Ekranın ¼ hissəsi, 1920x270 (alfa kanal) - TV Bant

formatında
 Dinamik və ya statik ola bilər, horizontal formada

 1(bir) aylıq qiyməti (30 gün) :

 30 000 AZN (ƏDV xaric)
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 Arakəsmələr gün ərzində yayımlananbütün
reklam bloklarından əvvəl və sonra efirəgedir

 Bir arakəsmənin xronometrajı : 5saniyə

 Ölçülər: bütöv ekran boyu, 1920x1080 (HD) –
TVreklamformatında

Vaxt

Gündəlik «Arakəsmələr»ın  
təxmini sayı (minimum-

maksimum) - həftə içi

Gündəlik «Arakəsmələr»ın  
təxmini sayı (minimum-
maksimum) - şənbə və  

bazar günləri

Ümümi ay ərzində
«Arakəsmələr»ın təxmini  

sayı (minimum-
maksimum) - 30 gün

PT 42-48 64-70

OPT 18-20 2-6
Toplam 60-68 66-76 1848-2104

1(bir) aylıq qiyməti (30 gün) :

30 000 AZN (ƏDV xaric)
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ATV SPONSORLUQ

PAKETLƏRİ - SERİALLAR



SERİAL
«SATILMIŞ RUHLAR»

Yayım günü: Çərşənbə günləri
Yayım vaxtı: 23:45-00:45

MƏZMUN:

Elvina Xasməmmədovanin “Qandallanmiş Qizilgüllər”povestinin motivləri
əsasinda cəkilmiş. Çarəsiz qiz anasinin əməliyyat pulu ücün işlədiyi şirkətin
sahibindən borc pul istəyir. Sirkət sahibi pulu verməyə raziliq verir amma
əvəzində qiza əxlaqsiz təklif edir. Məcbur qalan gənc qız təklifi qəbul edir.
Olanlar da bundan sonra baş verir. Sevgi və ya pulun, gücün mübarizəsi film
boyu göstərilir və sonda kimin qalib olacağı bilinəcək.

BAŞ SPONSOR: SPONSOR:

 Anonslarda“Baş sponsor”un qeyd olunması
 Reklam blokunda ümumi reklam vaxtı 60 san.
 Banner -1 dəfə 10 san.
 Serialın və reklam bloklarınınəvvəlində və

sonunda baş sponsorun təqdimatı
 Verlişin 1 aylıq Baş Sponsorluq qiyməti (4 seriya)

5 000 AZN təşkil edir (ƏDV xaric)

 Anonslarda «Sponsor»un qeyd olunması
 Reklam bloklarında ümumi reklam vaxtı 30 san.
 Serialın və reklam bloklarının əvvəlindəvə

sonunda sponsorun təqdimatı
 Verlişin 1 aylıq sponsorluq qiyməti (4 seriya)

3 000 AZN təşkil edir (ƏDV xaric)



SERİAL
«BİR QADIN»

Yayım günü: Həftə içi dörd gün (1-4)
Yayım vaxtı: 21:40-22:40

MƏZMUN:

Serial ailə məişət dramı janrındadır. Əsas mövzusu həyatda müxtəlif
istiqamətlərdən şərə - böhtana düşərək ağır təzyiqlərə, şiddətə məruz
qalan, buna rəğmən öz təmiz adını bərpa etməyə çalışan bir qadının
başına gələn faciələrdən və onun həyat uğrunda mübarizəsindən bəhs edir.
Bundan əlavə serialda bir neçə köməkçi süjet xətləri də var ki, bu xətlərdə
də müxtəlif yaxın ailələrin çoxsaylı dramatik hadisələri, konfliktləri, faciələri
işıqlandırılacaq.

BAŞ SPONSOR: SPONSOR:

15 000 AZN təşkil edir (ƏDV xaric)

 Anonslarda“Baş sponsor”un qeyd olunması
 Reklam blokunda ümumi reklam vaxtı 60 san.
 Banner -1 dəfə 10 san.
 Serialın və reklam bloklarının əvvəlindəvə

sonunda baş sponsorun təqdimatı
 Verlişin 1 aylıq Baş Sponsorluq qiyməti (18 seriya)

 Anonslarda «Sponsor»un qeyd olunması
 Reklam bloklarında ümumi reklam vaxtı 30 san.
 Serialın və reklam bloklarının əvvəlindəvə

sonunda sponsorun təqdimatı
 Verlişin 1 aylıq sponsorluq qiyməti (18 seriya)

12 000 AZN təşkil edir (ƏDV xaric)



SERİAL
«YUXU KİMİ»

Yayım günü: Cümə günləri
Yayım vaxtı: 21:40-23:40

MƏZMUN:

Melodrama, cəmiyətdə baş verən xadisələrdən bəhs edir . Süjet xətti real

həyatdan götürülüb. Serialın qəhrəmanları - Yasəmən və Ləman uşaq

yaşlarından analarını itirib. Yasəmən uşaq evində böyüyən Aqşin adlı

oğlanla bir-birlərini sevirlər. Atası qızının razılığı olmadan Yasəməni öz

qohumu Cövdətə nişanlayır. Toya bir həftə

qalmış Yasəmən sevgilisi Aqşinla qaçır. Atası kiçik qızı Ləmanı Cövdətə ərə

verir. Cövdət isə Ləmanla ailə qursa da Yasəmən və Aqşıni nə vaxtsa tapıb

qisas almaq fikrindədir. Və bu süjet xətti üzrə serial daha da maraqlı

xadisə və situasiyalar ilə inkişaf edir.

BAŞ SPONSOR:

 Anonslarda “Baş sponsor”un qeyd olunması
 Reklam blokunda ümumi reklam vaxtı 60 san.
 Banner -1 dəfə 10 san.
 Serialın və reklam bloklarının əvvəlindəvə 

sonunda baş sponsorun təqdimatı
 Verlişin 1 aylıq Baş Sponsorluq qiyməti (4 seriya)

18 000 AZN təşkil edir (ƏDV xaric)

SPONSOR:

 Anonslarda «Sponsor»un qeyd olunması
 Reklam bloklarında ümumi reklam vaxtı 30 san.
 Serialın və reklam bloklarının əvvəlindəvə

sonunda sponsorun təqdimatı
 Verlişin 1 aylıq sponsorluq qiyməti (4 seriya)

12 000 AZN təşkil edir (ƏDV xaric)


