TOB «АЛЛ.ФМ Україна»
Анна Козирева: +380 (67) 465-3537
Ігор Краєв: +380 (50) 202-8152 (WhatsApp, Telegram, Viber)
Олександр Сафонов: +380 (50) 648-4004

TopHit – це агрегатор цифрового музичного контенту, що забезпечує виконавцям, продюсерам, лейблам миттєвий доступ до багатомільйонної аудиторії радіостанцій
TopHit – провайдер професійної музичної статистики для правовласників, а також найбільший паблішер радіо-чартів України, країн СНД та Балтії
TopHit – офіційний партнер Google / YouTube, паблішер професійної версії музичних чартів YouTube.com для України, Росії, Білорусі та Казахстану
TopHit – це тисячі партнерів по всьому світу, у т. ч. найбільші лейбли – Universal Music, Warner Music, Sony Music Entertainment,
а також понад 1000 радіостанцій та десятки телеканалів України, країн СНД та Балтії, Великобританії, Німеччини, Ізраїлю, Іспанії та США

ТРЕКИ – тестування на TopHit и розсилка через TopHit на 850 радіостанцій

результат теста

строк

вартість

1–3 доби

2 600 грн

4 тижні

2 600 грн

+2 бали і вище

4 тижні

2 600 грн

від +1 до +2 балів

4 тижні

5 200 грн

від 0 до +1 балів

4 тижні

7 800 грн

від 0 до –1 балів

4 тижні

10 400 грн

від –1 до –2 балів

4 тижні

13 000 грн

–2 бали і нижче

—

неможливо

Тестування* на TopHIt вашого нового треку музичними редакторами радіостанций-партнерiв TopHit
Розсилка 1 вашого треку через TopHit на 114 українських радіостанцій, включно з 29 київськими

Розсилка треку через TopHit** на 850+ радіостанций України, Росії, країн СНД, Європи
з наданням правовласникам на протязі мінімум 4 тижнів оновлюваних щотижня онлайн-звітів
про використання треку в ефірі радіостанцій із зазначенням точної кількості виходів пісні в ефір,
кількості радіостанцій та міст мовлення треку
Розсилка треку через TopHit при низьких результатах тестування радіостанціями
Розсилка треку через TopHit без попереднього тестування радіостанціями

4 тижні

13 000 грн

Розсилка реміксу через TopHit на 850+ радіостанцій України, Росії, країн СНД, Європи

4 тижні

Розсилка реміксу з одночасним поверненням з архіву TopHit в розсилку оригінальної версії треку

4 тижні

Повернення в розсилку на вказану дату треку, що раніше знаходився в архіві TopHit

4 тижні

еквівалентно вартості розсилки
оригінального треку
еквівалентно подвійній вартості
розсилки оригінального треку
еквівалентно подвійній вартості
розсилки оригінального треку

Підйом треку,*** що розміщувався раніше для розсилки на радіостанції через TopHit

4 тижні

еквівалентно первинній
вартості розсилки треку

Анонсування треку**** на головній сторінці TopHit під час його підйому

1 доба

2 200 грн

Завантаження на TopHit треку та кліпу Виконавця за допомогою менеджерів TopHit
Зберігання на серверах TopHit цифрових майстер-копий треків і кліпів Виконавця
Відслідковування появи треку в ефірі радіостанцій***** з фіксацією точного часу виходу за допомогою телеграм-бота ALLFMbot
Завантаження треку в архів TopHit для створення його "відбитку" та подальшої можливості відстежування його виходів в ефір

–
безстроково

1 300 грн
безкоштовно
560 грн

1 місяць
—

1 300 грн

* Попередня оцінка якості і формату Вашого треку музичними редакторами провідних радіостанцій за технологією, що розроблена та застосовується TopHit
** Під розсилкою треку через TopHit на радіостанції мається на увазі розміщення в розділі "ТРЕКИ" на TopHit впродовж 4 і більше тижнів повної версії треку і супровідної інформації до нього з можливістю для зацікавлених
радіостанцій-партнерів TopHit завантажувати копію треку в професійній якості до своєї бази, включати в плей-лісти та транслювати потім його у своєму ефірі.

*** Під підйомом треку мається на увазі переміщення треку вгору в розділы "ТРЕКИ" на TopHit зі збереженням статистики його ротації – з дати первинного фактичного розміщення треку на верхню позицію для привернення до
пісні додаткової уваги радіостанцій-партнерів TopHit, збільшення числа скачувань треку станціями і можливого збільшення надалі кількості його ефірів. Підйом треку в розділі "ТРЕКИ" є дією, яка жодним чином не впливає на
поточну позицію треку в ЧАРТАХ TopHit.

**** Розміщення інформації про трек в розділі АНОНСИ на головній сторінці TopHit при його підйомі.
***** Вартість відстежування появи треку в ефірі радіостанцій за допомогою телеграм-бота ALLFMbot залежить від поточних валютних курсів і може змінюватись при зміні цих курсів.

БАНЕРИ - виготовлення і розміщення на TopHit

строк

Головний розділ TopHit, ексклюзив, відеобанер до 60 сек

1 тиждень

150 000 грн

Головний розділ TopHit, ексклюзив, статичний банер

1 тиждень

110 000 грн

Головний розділ TopHit, 1 з 6 слотів (вітрин), статичний банер

1 тиждень

18 000 грн

Головний розділ TopHit, розділи АНОНС, або ГАРЯЧІ ТРЕКИ, або ГАРЯЧЕ ВІДЕО

1 тиждень

2 200 грн

Розділи ТРЕКИ + КЛІПИ на TopHit, ексклюзив, статичний банер

1 тиждень

65 000 грн

Розділи ТРЕКИ + КЛІПИ на TopHit, 1 з 6 слотів (вітрин), статичний банер

1 тиждень

13 000 грн

Розділ Top Hit Music Awards, ексклюзив, відеобанер до 60 сек

1 тиждень

110 000 грн

Розділ Top Hit Music Awards, 1 з 6 слотів (вітрин), статичний банер

1 тиждень

Виготовлення банера дизайнерами TopHit
Термінове виготовлення банера дизайнерами TopHit

Відеокліпи, новини, інтерв'ю, ID артистів на TopHit

1 - 3 дні

вартість

13 000 грн
безкоштовно

менш ніж 12 годин

2 200 грн

строк

вартість

Розміщення на TopHit відеокліпу Виконавця, у т. ч. кліпи в HD-якості

12 тижнів

8 600 грн

Зберігання на серверах TopHit майстер-копії відеокліпу Виконавця

постійно

безкоштовно

Розміщення на TopHit новини про Виконавця, його новий хіт, альбом, відеокліп тощо

1 - 3 дні

2 200 грн

Розміщення на TopHit готового інтерв'ю Виконавця

1 - 3 дні

2 200 грн

Розміщення на TopHit ID Виконавця для трансляції в ефірі 850+ радіостанцій

постійно

безкоштовно

ТЕРМІНИ І ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З TOPHIT
Оплата послуг, які надаються Користувачеві платформою (інтернет-сайтом) TopHit, сплачується шляхом внесення авансу на особистий аккаунт Користувача на TopHit і подальшим списанням грошових коштів з аккаунта відповідно з наведеним вище прайслистом. Внесення Користувачем авансу робиться за безготівковим розрахунком одним з наступних способів:
– за допомогою банківських карт Visa / MasterCard
– шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок TOB "АЛЛ.ФМ Україна"
Аванс вважається отриманим і враховується на ТопХит аккаунті Користувача після повідомлення від банку про надходження ідентифікованого платежу на рахунок ТОВ "АЛЛ.ФМ Україна", або після отримання відповідного підтвердження від системи прийому
електронних платежів.
Розмір списуваних за послуги коштів не може перевищувати суму, що знаходиться на аккаунті Користувача. Інформація про суми авансу, залишку грошових коштів на аккаунті Користувача, а також про суми, списані з Користувача за Послуги TopHit,
відображається в Аккаунті Користувача.Усі платежі за послуги, що робляться Користувачеві платформою (інтернет-сайтом) TopHit, ПДВ не оподатковується.
Внесення платежу на ТопХит аккаунт Користувача третіми особами оцінюється як дію, здійснену виключно в інтересах Користувача і не породжує яких-небудь зобов'язань платформи (інтернет-сайту) TopHit перед третіми особами. Усі права і обов'язки
відносно платежу, зробленого третіми особами на користь Користувача, виникають виключно у Користувача.

ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ПОВЕРНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ
Користувач має право зажадати повернення сплачених раніше і невитрачених ним засобів у разі його відмови від подальшого отримання послуг з боку платформи (інтернет-сайту) TopHit. В цьому випадку повернення грошових коштів здійснюється
представником платформи (інтернет-сайту) TopHit в строк до 30 (тридцяти) календарних днів з дня подання Користувачем письмової заяви про повернення.
Повернення грошових коштів робиться:
– за вирахуванням комісійних виплат банкам і платіжним агентам (якщо застосовно)
– в межах розміру суми, врахованої на ТопХит аккаунті Користувача на момент надходження від Користувача заяви про повернення
– на ту ж банківську карту Користувача, з якої раніше відбувалося зарахування платежів на ТопХит аккаунт Користувача,
– на той же розрахунковий рахунок користувача, з якого раніше відбулось зарахування платижів на ТопХит аккаунт користувача
Фактичний термін зарахування грошових коштів Користувача при поверненні на його картковий або банківський рахунок обумовлюється також правилами платіжних систем і складає від 7 до 30 календарних днів з моменту ухвалення рішення про повернення
платежу Користувачеві.

