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AUDIO ETA IRUDIEN SALMENTA
EiTB TALDEA

• Artxiboko Irudi eta Audio Salmenta Zerbitzuak, Euskal Telebista eta Eusko
Irratiak osatzen duten irratien artxiboko irudi eta audioen aukera zabala
eskaintzen dizu zure produkzio, argitalpen eta ikerketetan erabiltzeko.

• Artxiboak katearen emanaldiak eta produkzioak formatu digitaletan
gordetzen ditu emisioak 1983an hasi zirenetik orain arte. Programa bat
emititu ondoren, artxiboaren zati bihurtzen da. Euskal Telebistako eta
Eusko Irratiko artxiboek ikus-entzunezko eta irratiko ondare garrantzitsua
osatzen dute. Gainera, kalitatezko irudien eta audioen banku zabala
dute, berriena HD bertsioan barne, profesional gaitu talde batek sortu
eta katalogatutakoak.

• Gure artxiboan gure herrialdearen historian markatu duten gertaeren
irudiak eta audioak aurkituko dituzu, artearen, tradizioaren, kulturaren,
gastronomiaren, naturaren, paisaiaren, kirolaren, gizartearen,gastronomiaren, naturaren, paisaiaren, kirolaren, gizartearen,
industriaren eta teknologiaren irudiekin batera.

HARREMANETARAKO
• Esan iezaguzu zure proiektua eta zer irudi edo audio behar dituzun.

Zure eskaera kontuan hartuta, zure proiekturako irudi eta audiorik
egokienak hautatuko ditugu. Ondoren, ikuskatzeko lanerako kopiak
bidaliko dizkizugu eta, azkenik, ekoizpen kalitateko kopiak formatu
digitalean.

• Zerbitzua erabiltzeak kostua du: gastu teknikoak (bilaketa, ikusketa,
kopiak), eta erabilitako irudiak edo audioak erabiltzeko lizentzia,
ekoizpen motaren arabera.

• Jar zaitez gurekin harremanetan salmentak@eitb.eus helbide
elektronikoan.



TARIFAK
- Lehen minutua zatiezina da eta hurrengoa 30 segundoko zatikietan zenbatuko da.
- 3 minutu erabili ondoren, baldintza bereziak aplikatu ahal izango dira.
- Prezio hauei, BEZ %21a gehitu behar zaie.

GASTU TEKNIKOAK
Standardak Ikerketa, instituzio, estudioak

Bilaketa 10 erreferentzi arte             
(+1€ errefentzi edo asset gehigarriko) 90 € -

Ikusketa minutuko 1 € -
Broadcast kopia 6 zati arte                
(+5€ zati gehigarriko) 50 € 25 €

ESKUBIDEAK MINUTUKO ERABILIA
TB/Zinea/Plataformak Urte 1 5 urte 10 urte Legezko 

gehienekoa
Espaina/Herrialde bat/ TB Autonom
(+180/min herrialde gehigarriko) 400 € 485 € 800 € 880 €

TB lokala 120 € 144 € 240 € 264 €
Europa 800 € 970 € 1.200 € 1.320 €
Mundua 1.300 € 1.455 € 1.800 € 1.980 €

Bideo ekoizpena Legezko
gehienekoa

Industriala 250 €

Hezkuntza 125 €

Bideo argitalpenak 5000 ale arte Legezko
gehienekoa

Bideo dvd, cd-rom
(+80€ 1000 ale gehigarriko) 300 €

Hedapena interneten Urte 1 Legezko
iraunaldia

Geolokalizatua

Urte 1 Legezko
gehienekoa

TB, zinea 350 € 700 € 290 € 560 €
Bideo instituzionala 350 € 500 € 200 € 400 €
Hezkuntzarako  eta bideo kulturalak 150 € 300 € 120 € 240 €

Publizitatea 5'‘ arte 6'' - 10'' 10'' - 15''
Espaina 1.200 € 1.500 € 1.800 €
Euskadi +TBA-k 600 € 750 € 900 €
TB Lokalak 320 € 400 € 480 €

Audioak: %20 irudien tarifak


