
CENNIK STUDIA NAGRAŃ 

       
 

NAGRANIA ZESPOŁÓW: 

 
1. Sesja 8-godzinna (i więcej) - 40 zł netto za godzinę najmu studia z realizatorem 

(nagrania demo, zespoły amatorskie itp.) 
 

2. Sesja mniej niż 8-godzinna - 60 zł netto za godzinę najmu studia z realizatorem 

(nagrania demo, zespoły amatorskie itp.) 
 

3. Sesja 8-godzinna (i więcej) - 60 zł netto za godzinę najmu studia z realizatorem 

(nagrania zawodowe i dla firm) 
 

4. Sesja mniej niż 8-godzinna - 80 zł netto za godzinę najmu studia z realizatorem 

(nagrania zawodowe i dla firm) 
 

5. Najem studia z realizatorem na 1 godzinę nagrań - 100 zł netto 
 

6. Mix i mastering materiału nagranego w studiu Radia Afera (do 30 min.) – 900 zł netto 
 

7. Mix i mastering materiału nagranego w studiu Radia Afera (do 60 min.) - 1800 zł netto 
 

8. Mix i mastering materiału nagranego w studiu Radia Afera (powyżej 60 min.) – każde 

dodatkowe 5 min. + 150 zł netto 
 

9. Mix i mastering materiału z zewnątrz – (do 30 min.) - 1200 zł netto 
 

10. Mix i mastering materiału z zewnątrz – (do 60 min.) - 2400 zł netto 
 

11. Mix i mastering materiału z zewnątrz – (powyżej 60 min.) – każde dodatkowe 5 min. + 
 

200 zł netto 
 

12. "Poprawa" materiału przyniesionego z zewnątrz - 100zł netto za godzinę pracy realizatora. 

 
NAGRANIA LEKTORSKIE 

 
1. Najem studia z realizatorem i lektorem(*) na 1 godzinę nagrań - 150 zł netto 

 
2. Nagrania tekstów do prezentacji multimedialnych, zapowiedzi telefonicznych itp. od 1 do 

5 stron A4 (*) – 80 zł netto za strone 
 

3. Nagrania tekstów do prezentacji multimedialnych, zapowiedzi telefonicznych itp. powyżej 

5 stron A4 (*) – 65 zł netto za strone 
 

4. Najem studia na nagrania skomplikowanych tekstów specjalistycznych - cena 

uzgadniana indywidualnie (w zależności od złożoności tekstu) 



SPOTY do emisji na antenie Radia Afera 

 

1. Nagrania ogłoszeń i komunikatów - lektor bez podkładu (*) - 100 zł netto (do 30 sek.) 
 

2. Nagrania ogłoszeń i komunikatów - lektor bez podkładu (*) - 80 zł netto (do 10 s.) 
 

3. Spot reklamowy z jednym lektorem (*) i gotowym (dostarczonym przez zleceniodawcę) 

podkładem muzycznym - 200 zł netto 
 

4. Spot reklamowy z jednym lektorem (*) i kompozycją dźwiękową w zależności od jej 

złożoności i efektów - 300-700 zł netto 
 

5. Scenka aktorska (*) - 400-800 zł netto  
6. Każdy dodatkowy lektor (*) - 100 zł netto 

 

SPOTY do emisji na antenie innych stacji radiowych lub TV 

 

1. Nagrania ogłoszeń i komunikatów lektor bez podkładu (*) (do 30 sek.) 

 

 do emisji w stacjach lokalnych - 150 zł netto

 do emisji w stacjach ogólnopolskich - 200 zł netto



2. Nagrania ogłoszeń i komunikatów lektor bez podkładu (*) (do 10 sek.) 

 

 do emisji w stacjach lokalnych - 100 zł netto

 do emisji w stacjach ogólnopolskich – 150 zł netto



3. Spot reklamowy z jednym lektorem (*) i gotowym (dostarczonym przez zleceniodawcę) 
podkładem muzycznym 

 

 do emisji w stacjach lokalnych - 600 zł netto

 do emisji w stacjach ogólnopolskich - 900 zł netto



4. Spot reklamowy z jednym lektorem (*) i kompozycją dźwiękową w zależności od jej 
złożoności i efektów 

 

 do emisji w stacjach lokalnych – 600-1000 zł netto

 do emisji w stacjach ogólnopolskich – 900-1500 zł netto



5. Produkcja scenki aktorskiej (*) 

 

 do emisji w stacjach lokalnych – 800-1500 zł netto

 do emisji w stacjach ogólnopolskich – 1200-1800 zł netto

 

PRODUKCJA EXPRESSOWA do 24h od zamówienia + 150% 

 

(*) Ceny dotyczą nagrań z lektorami z banku głosów, pozostali lektorzy – cena do uzgodnienia 

 
Uwaga!  

Podane ceny są cenami netto w PLN, do których należy doliczyć 23% VAT.  
Powyższe ceny są cenami umownymi i mogą być przedmiotem negocjacji z reklamodawcą. 

 
Studio Nagrań Radia Afera  tel. 61 665 25 15 

 
61-142 Poznań  ul. Św. Rocha 11a 


