Az Európa Rádió Nonprofit Közhasznú Kft. hirdetési díjai

„A” lehetőség:
Reklámspot.
I. kategória:

Sugárzási idősáv: 06 – 09; 12 – 13; 16 – 19 óra között (Prime time)
Ár: 300 Forint/másodperc + Áfa

II. kategória:

Sugárzási idősáv: 09 – 12; 13 – 16; 19 – 21 óra között
Ár: 240 Forint/másodperc + Áfa

III. kategória:

Sugárzási idősáv: 21 – 06 óra között
Ár: 125 Forint/másodperc + Áfa

Álláshirdetés:

Ár: 300 Forint/másodperc + Áfa

„B” lehetőség:
Hirdetési csomagok.
Hirdetési volumen alapján adott egyedi tarifa, amely a szerződő felek között létrejött
megállapodás szerinti ár.
Ez minden esetben egy csomagár, amely alapvetően a szerződés szerinti összegtől, a hirdetési
gyakoriságtól, a sugárzási időpontok kategóriájától és a hirdetési tevékenység (kampány)
időtartamától függ.
Kérje Önnek szóló, egyedi ajánlatunkat!
„C” lehetőség:
Mi az Európa Rádiónál arra törekszünk, hogy Ön és vállalkozása, intézménye, a lehető
legésszerűbb és leghatékonyabb módon szólíthassa meg célközönségét!
Ezért nyitottak vagyunk a nem sablonos, nem hagyományos hirdetési módok alkalmazására is.
Például és gondolatébresztőként:
- Egyes műsorok szponzorálása. (Pl.: életmódmagazin, sportmagazin,
kulturális magazinok, helyi tudósítások, rendezvények közvetítésének, stb.
támogatása. Egyedi megállapodás alapján.)
- Reklámriport(ok) készítése. (5 perces 56.250 Ft + Áfa/sugárzás.)
- Médiapartnerként vagy kommunikációs partnerként való
együttműködés. (élő adások, médiatámogatás)
- Élő adás. (125.000 Ft + Áfa/óra, min. 3 órát vállalunk)

„D” lehetőség:
Szezonális és kampány tarifák.
Az Európa Rádió minden esetben külön hirdeti meg partnerei számára - nyilvános
ajánlattételként - a kedvezményes hirdetési lehetőségeket.
Kedvezmények:
Gyakorisági kedvezmény:
- 1 hetes kampány: Minimum napi 5, maximum 10 sugárzás a hét 5 munkanapján: - 10%
- 2 hetes kampány: Minimum napi 5, maximum 10 sugárzás 10 munkanapon: - 20%
- 1 hónapos kampány: Minimum napi 5, maximum 10 sugárzás 20 munkanapon: - 30%
- Negyedéves, féléves és éves kommunikáció kedvezménye egyedi megállapodás alapján.
Reklámspot, reklámriport elkészítése:
A hirdetési anyagot le lehet adni készen is a rádiónak, és arra is van lehetőség, hogy a megrendelő
velünk készíttesse el a sugározni kívánt spotot és/vagy reklámriportot.
A reklámspotok hossza minimum 10, maximum 60 másodperc.
Egy spot készítésének ára: 12.500 Ft + ÁFA/spot (felvétel, vágás, szerkesztés).
A reklámriportok maximális hossza 5 perc.
Egy reklámriport készítésének ára: 12.500 Ft + ÁFA/riport (riporter, rögzítés, vágás,
szerkesztés. A riport hosszától függetlenül).
Sugárzási díja: (1 perc=)11.250 Ft + áfa/sugárzás, azaz 5 perc = 56.250 Ft + ÁFA/sugárzás.
Az Európa Rádió non-profit, közszolgálati-jellegű, régiós, réteg rádió, amely tematikusan
református műsorokat is sugároz. Ezért az Európa Rádió fenntartja a jogot, hogy csak olyan
hirdetéseket fogadjon el sugárzásra, amelyek semmilyen módon nem sértik a református etikát,
hitvallást és értékrendet. Ez egyben a rádió műsorainak kiegyensúlyozott hangvételét, igényességét
és magas szakmai- és etikai minőségét is biztosítja.
A non-profit rádiók számára engedélyezett 6 perc reklámidő óránként szavatolja, hogy üzenete
nem vész el a sokaságban, és jobb eséllyel jut el a célcsoporthoz.
A Médiaajánlat visszavonásig, illetve az új ajánlat kiadásáig érvényes.
Európa Rádió
E-mail: marketing@euradio.hu
Fax: 46/507-825
www.euradio.hu

