
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podjetnik, ki varčuje denar pri reklami, je kot človek, ki 
ustavi uro, da bi ustavil čas! 

 
 
 
 
 
 
 

NET FM - Sami Super Hiti! 

Slišnost: Celotna Slovenija preko RTV oddajnikov v radijski 
mreži DAB+ (91%) 

Oddajne točke: Tinjan, Nanos, Krvavec, Krim, Trdinov vrh, 
Plešivec, Pohorje, Ljubljana-Šance in Malič Laško, Kuk, 
Skalnica, Brvogi-Kranjska Gora in Beli Križ. 

FM lastni oddajniki: Maribor z okolico (99,8), Štajerska, 
Prekmurje, Koroška (100,2) 

Pokritost avtocestnega omrežja v Sloveniji: 94% 

World wide: radionet.si 

Doseg: ON AIR z zemeljskimi oddajniki 1.900.000, 
wordlweb 6.997.240.000 

Kabel: Vsi kabelski operaterji v državi 

Ciljna publika: 16-59 let 

Prepoznavnost (on air reach): 92,4% 

Radio NET FM: Svet lokalnih in družbenih informacij, 
poslovnega sveta, širokega spektra glasbe, servisnih 
informacij in nagradnih iger. 

Pokličite +386 41 983 672 ali pošljite e-mail na 
marketing@radionet.si in predstavili vam bomo našo 
aktualno ponudbo! 
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VZROK IN REŠITEV 
 
 

Populacija naših poslušalk in poslušalcev je izredno široka 
in zajema starostna obdobja od 16 do 59 let. 

 
 

CENIK OGLAŠEVANJA 

PREDVAJANJE EKONOMSKO PROPAGANDNIH SPOROČIL 

Reklamni spot - cena 1 sekunde je 0,67 EUR 

Poseba izbira časa predvajanja je + 20%. 

 
 

PRODUKCIJA EKONOMSKO PROPAGANDNIH SPOROČIL 

izdelava spota 

tekst 

glas 

podlaga, avtorska glasba 

izdelava 

režija 

tehnika 

Izdelava radijskega oglasa skupaj: 39,00 EUR 

Izdelava spota brez predvajanja:     59,00 EUR 

Presnemavanje spota na USB ključ: 15,00 EUR 
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OBLIKA OGLAŠEVANJA: 
 
 

Naš jutranji program se prične vsak delovni dan ob 5.00 uri 
zjutraj, nadaljue pa se s servisnimi informacijami, 
komentarji, športnimi novicami, vremenom in humorjem, ki 
traja vse do 9.00 ure dopoldan. Za naše poslušalce 
pripravljamo tudi številne nagradne igre. Pokrovitelja oddaje 
se najavi pred novicami, vremensko napovedjo, prometnimi 
informacijami, pred tematskimi vhodi ter drugimi sestavnimi 
gradniki jutranjega programa. Cenik takšena oglaševanja je 
dinamičen, zato nas pred naročilom prosim kontaktirajte. 

 
 

POKROVITELJSTVO PROGRAMSKEGA PROSTORA 

Tako, kot ste lahko pokrovitelj jutranjega programa, ste 
lahko pokrovitelj tudi drugih oddaj, kot so: 

 

novice 

vreme 

No.1 hiti dopoldan 

popoldan s Špelo 

na poti domov 

(vsako uro od 05.00 - 14.00) 

(vsako uro od 05.00 - 16.00) 

(09.00 - 12.00) 

(12.00 - 15.00) 

(15.00 - 18.00) 

HIT tedna (vsak dan ob 07.15 in 18.00) 

Za več informacij nas prosim kontaktirajte. 

 
 

EPP BLOKI 

Redno v programski shemi vsako uro ob XX.20 vsak dan 
med 5.00 in 20.00 uro. 

V sklopu oglaševanja predlagamo tudi objavo bannerja 
(napisa) na naši spletni strani www.radionet.si., na naši 
facebook strani in pa na velikem svetlobnem displayu na 
strehi PC Mlinska, ki pokriva celotno območje nove 
avtobusne postaje. 

ODDAJE: 

Objava vaših oddaj, katere lahko objavljamo v 
programskem prostoru med glasbenimi vsebinami ter 
drugimi gradniki. 

Za več informacij nas prosimo kontaktirajte. 
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