ta prava ferkvenca

SPOŠTOVANI POSLOVNI PARTNERJI!
RADIO NET FM "TA PRAVA FREKVENCA" 100,2 in 99,8

RADIO NET FM »TA PRAVA FREKVENCA«
Zakaj bi iskali, tukaj smo! RADIO NET FM 100,2 in 99,8 in spletni portal
www.radionet.si.
Dobro jutro, Dober dan in Dober večer, kjerkoli in kdorkoli ste že. Pozdravlja in privablja vaš in naš RADIO NET FM, radijska postaja, ki oddaja pozitivno energijo vsem, ki
jo želijo sprejeti.
Slišnost: Maribor z okolico (99,8 MHz) in celotna SV Slovenija od Goričkega, Murske
Sobote, Ptuja, Rogaške slatine, Pragerskega, Slovenske Bistrice (100,2 Mhz) in
Radelj ob dravi.
Po raziskavah v letu 2010 je Radio NET FM druga najbolj poslušana radijska postaja
v regiji našega pokrivanja s povprečno 35.000 rednih poslušalcev. Našo spletno
stran pa obišče vsak najmanj 4000 spletnih obiskovalcev, oziroma mesečno skoraj
120.000 ljudi...
Na valovih RADIA NET FM popeljemo naše poslušalce v svet informacij, poslovnosti,
glasbenih gostov, ljubezni, zabave, nagradnih iger…
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Elektronski naslov: marketing@radionet.si

VZROK IN REŠITEV

Populacija, naših poslušalk / poslušalcev zajema izredno širok starostni spekter
od 6 do 55 let.

CENIK OGLAŠEVANJA
PREDVAJANJE EKONOMSKO PROPAGANDNIH SPOROČIL:
• Reklamni spot 1 sekunda 0,67 €
• Posebna izbira časa predvajanja +20,00 %
• Ekskluzivno (sam v bloku) +20,00 €
PRODUKCIJA EKONOMSKO PROPAGANDNIH SPOROČIL
• Izdelava spota – režirana reklama (režija, ideja, glas, tehnika)
tekst 20,00 €
glas 20,00 €
podlaga, avtorska glasba 50,00 €
izdelava 30,00 €
režija 20,00 €
tehnika 20,00 €
Skupaj izdelava radijskega oglasa 180,00 €
avtorska zaščita 20,00 €
• Izdelava spota – brez predvajanja 250,00 €
• Presnemavanje spota na DAT, MINI DISK ali CD 15,00 €
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OBLIKA OGLAŠEVANJA:

Pokroviteljstvo jutranjega programa:
Naš jutranji program se prične vsak delovni dan s kroniko ob 05.oo uri, nadaljuje pa
s servisnimi informacijami, komentarji, športnimi novicami, vremenom, humorjem
vse do 09.00 ure dopoldan. Za naše poslušalce pripravljamo tudi številne nagradne
igre.
EPP bloki – redni so po programski shemi predvideni v terminih ob 06.15; 06.45;
07.15; 07.45 …. Kot zadnji EPP blok jutranjega programa je ob 09.45 uri,
skupaj v jutranjem programu 8 EPP blokov.
v sklopu pokroviteljstva jutranjega programa predlagamo objavo vašega bannerja na
spletni strani radionet.si z direktno povezavo na vašo spletno stran.
OBJAVE:
Vsi pregledi pa so zaradi jasnosti in preglednosti narejeni kot mesečna preglednica.
RADIO NET FM
Dnevno v EPP blokih med 06.15 uro in 09.45 uro.
Objave na z najavo na radiu imajo naslednjo dinamiko 8 objav na dan – 30 sekund v
terminih ob 06.15; 06.45; 07.15; 07.45; 08.15; 08.45; 09.15; 09.45.
Posamična objava kot sledi:
Prvi v EPP bloku – NAJAVA – pokrovitelj jutranjega programa radia Net FM je ......
Takoj za najavo gre RADIJSKI SPOT v predvideni dolžini cca. 30 sekund.
Predvidena skupna dolžina 40 sekund.
Mesečno (30 dni) skupaj 240 x objav , če je mesec krajši ali daljši je število objav
proporcionalno.
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Banner

Spletna stran www.radionet.si ima dnevno cca 4000 obislovalcev ali skoraj 120.000
posamičnih obiskov v enem samem mesecu.
Na spletno stran radionet.si se vnese banner:
• v velikosti 524 x 304 pixlov z direktno povezavo na vašo spletno stran
• v velikosti 728 x 90 pixlov z direktno povezavo na vašo spletno stran
• v velikosti 217 x 195 pixlov z direktno povezavo na vašo spletno stran
FINANČNI KONSTRUKT OB LETNEM SODELOVANJU - MESEČEN PRIKAZ :
RADIO OBJAVE 240 x = 7.500,00 EURO
SKUPAJ ZA OGLAŠEVANJE NA MESEC = 6.000,00 EURO +DDV
- popust na št. objav - 20% - 1.500,00 EURO
+
BANNER 524 x 304 pixlov = DODATNO V CENI PONUDBE
Cena skupaj za oglaševanje na mesec je neto brez 20 % DDV.
PREGLED TEČAJNE LISTE – BORZNO POROČILO
• V živo ali brano z naše strani ob 08.45 uri ali ob 09.45 uri
Vsak delovni dan v tednu 2 x dnevno najava, omemba sponzorja na začetku
in na koncu pregleda. (cca. 20 x 2 najavi = cca. 40 najav mesečno).
Cena velja za 1 mesec 800,00 €
SPONZOR - RADAR IN CESTNE INFORMACIJE
• Ob vsaki objavi radarske kontrole in cestnih informacij omemba sponzorja.
Najmanj 20 x na dan. Cena za 1 mesec 2.500,00 € , če je mesec krajši ali daljši
je število objav proporcionalno.
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AKCIJA - NET SUPER PLAY – PAKETNA PONUDBA!
• 3 x na dan (dolžina spota do 30 sekund) 14 dni
• Izredno ugodna paketna ponudba !
• 4 dni vam podarimo 600,00 €
• Cena velja za eno javljanje

JAVLJANJE V ŽIVO

Javljanje v živo v program Radia Net FM je predvideno vsak delovni dan ob 09.20 uri.
Skupen čas javljanja v živo je max. 2 minuti, v tem času predstavi naročnik po
telefonski zvezi svojo ponudbo, posebne ugodnosti.
Javljanje v živo se lahko po dogovoru posname in še en krat ponovi ob 17.15 uri
istega dne. Cena javljanja na dan ostane nespremenjena.
Ponovitev je zgolj možen dodatni bonus po dogovoru in v primeru le dopoldanskega
javljanja v živo ne obvezuje izvajalca k popoldanski ponovitvi.
Javljanje v živo 100,00 €
Cena velja za 1 DAN.

MOŽNOST ZAKUPA:
1 DAN = 100,00 €
1 TEDEN (5 zaporednih delovnih dni)= 450,00 €
(5 x 100,00 € = 500,00 € - 10% popust)
2 TEDNA (10 zaporednih delovnih dni) = 800,00 €
(10 x 100,00 € = 1.000,00 € - 20% popust)
Cena velja za eno sponzorstvo

RADIO NET d.o.o.
Loška ulica 13
2000 Maribor

Telefonska številka: 02 / 234 16 60 ali 041/ 983 672
Fax številka: 02 / 234 16 69
Elektronski naslov: marketing@radionet.si

SPONZOR DOPOLDNEVA OB 11.20 URI

Radijska predstavitev – 10 minut bruto čas – 1 stran teksta.
Možna simbolična nagrada in telefonski vklop poslušalk, poslušalcev v program.
100,00 €
SPONZOR POPOLDNEVA OB 16.40 URI
Radijska predstavitev – 10 minut bruto čas – 1 stran teksta.
Možna simbolična nagrada in telefonski vklop poslušalk, poslušalcev v program.
100,00 €
Cene veljajo za 1 mesec.
BANNER – NA VSTOPNI STRANI radionet.si
1. Vrh strani
2. Sredina strani
3. Leva stran

velikost 524 x 304 pixlov
velikost 728 x 90 pixlov
velikost 217 x 195pixlov

200,00 €
150,00 €
100,00 €

1

2

3

Cene veljajo za 1 mesec. Vse cene so brez 20 % DDV. Cenik velja od januarja 2011 do
preklica. RADIO NET d.o.o. - marketing
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