Tisztelt Vállalkozó, kedves leendő Partnerünk!
1. „3 tesó”:
Ma már bizonyára Te is tudod, hogy a Danubius Rádió, a Juventus Rádió és a BDPST ROCK alkotja a „3
tesó”-t. A legerősebb hazai rádiós márkák együttesen. Mindhárom rádiónk weboldalán és mobilappjában
is hallgathatod bármelyik csatornát – ez egyedülálló a hazai rádiók sorában.
Három csatornánk külön-külön is a leghallgatottabbak közé tartozik az online rádióhallgatást tekintve.
Együttes elérésünk azonban messze túlszárnyalja a Sláger FM, a Kossuth Rádió, a budapesti vagy
megyeszékhelyi rádiók online elérését.
Így kijelenthető, hogy előttünk csak az FM-en is sugárzó, országos rádiók állnak, ahol a reklámköltség
léptékekkel magasabb, mint amit mi kínálunk neked.
A „3 tesó” együttes elérése egy átlagos hétköznapon közel 100.000 ember.
2. A reklámkampány:
Reklámkampányod a „3 tesó”-ban egyszerre zajlik majd, 1-1 óra eltolódással. Például:
Danubius Rádió:
08.00 óra
Juventus Rádió:
09.00 óra
BDPST ROCK:
10.00 óra
Mindhárom csatornánkon 06 és 17 óra között sugárzunk reklámszpotokat, minden egész órakor.
A kampányod 1 hónapig tart, a szpotjaid minden nap 1 órával később kerülnek adásba mindhárom
csatornán, összehangolva.
17 órai elhangzás után másnap reggel 6 óra következik.
Összesen tehát 3 x 30 = 90 db elhangzást tartalmaz a csomag a „3 tesó”-ban.
3. Reklámszpot:
Reklámszpotod elkészítését az ár magában foglalja, maximum 2 hangos gyártás esetén. A reklámszpot
hossza: maximum 30 sec.
Amennyiben úgy döntesz, hogy tőlünk rendeled meg a reklámszpotod, kérjük, írd le 5-6 mondatban,
hogy pontosan mit szeretnél reklámozni, és mi a célod a kampánnyal (weboldalra/üzletbe terelés,
ismertség növelése stb.).
Ezen felül kérnénk az elérhetőséget, amelyet kommunikálni szeretnél a szpotban.
A kreatívot a lehető leghamarabb küldjük, és ha elfogadod, 48 órán belül indulhat a kampány.
4. Ár:
-

mindhárom rádiónkban 30-30 alkalommal hangzik el a reklámszpotod = 90 elhangzás
a reklámszpot elkészítése ingyenes
a szpotok elhelyezése folyamatosan tolódik, a legmagasabb elérést biztosítva

A csomag ára: kérjük, írj e-mailt az info@radiojuventus.hu címre.
Sok sikert kívánunk!

