Vas megye első kereskedelmi rádiója…

Tisztelt Partnerünk!
Őszinte örömünkre szolgált, hogy 2002. augusztus 16-án a
Rádió Szombathely Kft. indíthatta útjára Vas megye első
kereskedelmi rádióját.
Már az előzetes felmérések egyértelműen bizonyították, hogy
Szombathely városa és vonzáskörzete lakói igénylik egy 24 órán
át sugárzó, helyi kereskedelmi rádió működését.
Ám az előzetes várakozások minden elképzelést felülmúltak. Még a rádiós szakma jeles képviselőit
is meglepte, hogy az FM 97.1-es frekvencián sugárzó Rádió Szombathely milyen viharos
gyorsasággal tett szert óriási népszerűségre, s vált az ország egyik leghallgatottabb helyi
rádióállomásává.
A hallgatók levelei, telefonjai, a folyamatos érdeklődés is bizonyítják, hogy a szombathelyi
központú Rádió Szombathely adását
a
megyeszékhelyen
és
vonzáskörzetén kívül többek között
Csepreg, Körmend, Kőszeg, Sárvár,
Vasvár városokban, valamint a
megye jó néhány nagyobb és kisebb
településén
is
nagyon
sokan
rendszeresen hallgatják.
Ugyanezt regisztrálta folyamatosan
a helyi rádiók közönségkutatása
alkalmával a Gfk Hungária és a
Szonda
Ipsos.
Ezért
szerénytelenség nélkül állíthatjuk,
hogy a reggeli és a napközbeni
zenés információs műsoraink, a
kívánságműsoraink, a nagy értékű
nyereményekkel
is
kecsegtető
játékaink, és rejtvényeink egyaránt
rendkívül hallgatottak.

Elérhetőség
Rádió Szombathely Kft.

9700 Szombathely, Géfin Gy u. 22.
Tel:(94) 50 66 50
Fax:(94) 50 66 51

radio@radioszombathely.hu
www.radioszombathely.hu
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A reklám- és rádiós szakma, valamint a hirdetők által egyaránt elfogadott hallgatottsági
felmérések készítői tanulmányaikban megerősítik, hogy a Rádió Szombathely néhány hónap alatt
az ország egyik leghallgatottabb helyi rádióállomása lett.
Ahogyan
azt
a
mellékelt
hallgatottsági grafikon is jól
érzékelteti, jócskán megelőzi az
országos kereskedelmi rádiókat.
A siker záloga a fogékony
lokálpatrióta helyi, Vas megyei
hallgató,
aki
elsősorban
a
lakókörnyezetének történéseire
kíváncsi. Ezért a számára fontos
rádiótól helyi információkat,
híreket
vár.
E
hallgatók
érdeklődéséért, hűségéért csak köszönettel tartoznak a műsorkészítők és a rádió vezetői.
A 2003. január óta heti hat alkalommal jelentkező, kizárólag helyi információkat tartalmazó Vasi
Hírcsokor, valamint a vasárnap délelőttönként hallható Vasi Kaleidoszkóp című műsorok
sugárzásával látványosan tovább nőtt a hallgatottsági különbség a Rádió Szombathely és az
országos kereskedelmi rádiók között. Természetesen a Rádió Szombathely javára.
Az adás népszerűségével párhuzamosan a Rádió Szombathely műsoraiban folyamatosan
megjelentek az országos és helyi hirdetők is. A különböző termékeket, szolgáltatásokat,
eseményeket beharangozó spotok, az értékes nyereményekkel is kecsegtető telefonos és
helyszíni játékok, a helyszíni kívánságműsorok, rádiósnapok rövid idő alatt népszerűvé váltak a
hirdetni szándékozó cégek, vállalkozók körében. Külön említést érdemel, hogy a munkahelyeken
szinte kivétel nélkül a Rádió Szombathely adása szól.
Partnereink visszajelzései egyértelműen bizonyítják, hogy a szombathelyi, illetve a Vas megyei
hirdetési palettán új és üde színfolt a helyi kereskedelmi rádiós hirdetés. Amelynek jelentőségét,
komoly reklámértékét már senki nem vonja kétségbe.
Mindezek ismeretében ajánljuk szíves figyelmükbe a Rádió Szombathely reklámpiaci kínálatát, a
teljesség igénye nélkül.
Megtisztelő számunkra, ha mielőbb Önt is a hirdető partnereink között üdvözölhetjük!
Bízva a hosszú távra szóló, kölcsönös megelégedést nyújtó együttműködésben, megköszönjük
kitüntető figyelmét!

Őszinte tisztelettel

Pálfalvi Gábor
ügyvezető igazgató
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RÁDIÓ SZOMBATHELY REKLÁM ÁRAJÁNLAT
Frekvencia:
Vételkörzet:
Adásidő:
Reklámblokk:

Érvényes: 2009. szeptember 1-től
FM 97,1 MHz
Szombathely és vonzáskörzete
naponta 24 órában
minden óra 20 és 50 perckor

Elkészítési és sugárzási díjak:

a) Reklám elkészítése 1 színész hanggal:

7.000,-Ft/db

b) Reklám elkészítése 2 színész hanggal:

10.000,-Ft/db

(minden további hang + 2.000 Ft /db)

c)

Egyedi effektek, saját zene iratás, énekes hang:

egyedi megállapodás alapján

d) Reklám spot sugárzása:

360,-Ft/sec

e) Reklám-, PR riport készítése és sugárzása a stúdióból

8.000,-Ft/perc

f) Élő bejelentkezés (riport, tudósítás stb.) külső helyszínről

8.000,-Ft/perc

g) Játék (1 kérdés, 1 ajándék)

8.000,-Ft/db

h) Élő játék külső helyszínről

9.000,-Ft/db

(10 db megrendelése esetén 5.000,-Ft/db)

i)

Bevezető kampány

külön árlista alapján

j)

Reklámkerék

külön árlista alapján

k) Szponzorált műsorrészek
l)

külön árlista alapján

Élő helyszíni kívánságműsor (rádiós nap)

külön megállapodás alapján

m) Menüajánló éttermek részére

2.000,-Ft/db

n) Esti/hétvégi programajánló

3.000,-Ft/db

A fenti árak a 25% áfát nem tartalmazzák!
Minimális reklámhossz: 10 sec

Vas megye első kereskedelmi rádiója…

REKLÁMKERÉK

Folyamatos megjelentés a Rádió Szombathely műsorában
A „Reklámkerék” az a reklámozási forma, amellyel – kedvező áron – folyamatos megjelenést
biztosíthat cége, vállalkozása számára a Rádió Szombathely műsorában.
A „kerék” lényegéből fakad, hogy forog, és ezt az előnyt Ön (Önök) is kihasználhatják, hisz az
úgynevezett „induló” reklámhely a következő héten már két órával később jelenik meg, pl. ha az
induló reklámblokk 6.50, akkor a következő héten a reklám 8.50-es blokkban jelenik meg, és ez
ilyen formában változik egész évben, 6.00-20.00 óra között, tehát az adott hallgatói idősávokban
az év során többször is szerepel az Ön (Önök) reklámja.
A „Reklámkerékben” egész éves szerződéssel „helyet foglaló” partnereinek az alapkedvezményen
túl 1 db reklámspot díjmentes elkészítését kapják ajándékba.
A „Reklámkerékben” 20 másodperces reklámspotot lehet elhelyezni, amelyet az év során bármikor
– akár többször is – ki lehet cserélni, de ezeknek a spotoknak a gyártási költsége a „Reklámkerék”
díjában nem szerepel.
A „Reklámkerék” – mint sugárzási forma – a vásárolt választéktól függően minden harmadik napon
1-szeri, vagy 2-szeri megjelenést biztosít a megrendelő számára.
Idén is biztosítjuk azt a lehetőséget, hogy partnereink – akik éves szerződést kötöttek – az
általuk kiválasztott hónapra „felfüggeszthetik” a „Reklámkerékben” biztosított sugárzási
helyeiket és – december kivételével – az általuk megjelölt időpontban és intenzitással szabadon
felhasználhatják a Rádió Szombathely reklámblokkjaiban.
A Reklámkerék díját havi bontásban előre kell fizetni.

Válasszon, mert választhat!
I. Minden 3. nap 1-szer 20 másodperces spot

(spot sugárzási ár szerinti értéke 1 hónapra 64.000,- Ft + Áfa)

Éves szerződés esetén a havi kedvezményes díj

26.000,-Ft + Áfa / hó

Egy évnél rövidebb, de minimum fél éves szerződés esetén

36.000,-Ft + Áfa /hó

Fél évnél rövidebb, de minimum egy hónapos szerződés esetén

43.000,-Ft + Áfa / hó

II. Minden nap 1-szer 20 másodperces spot sugárzása

(spot sugárzási ár szerinti értéke 1 hónapra: 192.000,- Ft + Áfa)

Éves szerződés esetén a havi kedvezményes díj

52.000,- Ft + Áfa / hó

Egy évnél rövidebb, de minimum fél éves szerződés esetén

72.000,- Ft + Áfa / hó

Fél évnél rövidebb, de minimum egy hónapos szerződés esetén

86.000,- Ft + Áfa / hó
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Szponzorálási lehetőségek

Egy éven belül 2x365 megjelenés a RÁDIÓ Szombathely műsorában

A szponzoráció a Rádió Szombathely műsorán belül egy olyan „egyedülálló” forma, amelynek
keretén belül másoktól független – önálló – reklámhelyet biztosítunk a kiválasztott műsorrészhez
kapcsolódóan. A szponzoráció egy „egysége” azt jelenti, hogy minden másnap kétszer 20
másodperces reklám sugárzási hely áll rendelkezésre, a megvásárolt műsorrészt követő első
reklámblokkban. Amennyiben ettől eltérő a megjelenési gyakoriság, akkor ezt jelezzük a
táblázatokban.
A Rádió Szombathely azon partnerei, akik egész éves szerződést kötnek, egy kampányukra
20 db 20 másodperces spot sugárzási helyet kapnak ajándékba, és ezen felül lehetőségük van
arra, hogy az általuk kiválasztott hónapra felfüggeszthetik a szponzorációként sugárzott
spotfelvételeiket és - december kivételével – saját igényük szerint felhasználhatják a Rádió
Szombathely reklámblokkjaiban. A szponzoráció keretében a 20 másodperces spot igény szerint
bármikor kicserélhető, megújítható, de ennek gyártási költségei a megrendelőt terhelik.
A szponzorálási díjat havi bontásban előre kell fizetni.

1. Időjárás-jelentés
Egy cég (1 megrendelés) minden nap 2 alkalom, 20 mp reklám spot hely.

(spot lista ár szerint értéke 1 hónapra: 432.000, - Ft + áfa)

•

Éves szerződés esetén a havi kedvezményes díj

108.000,-Ft + áfa / hó

•

Egy évnél rövidebb, de minimum fél éves szerződés esetén

126.000,-Ft + áfa / hó

•

Fél évnél rövidebb, de minimum egy hónapos szerződés esetén

144.000,-Ft + áfa / hó

Szponzorálási (reklám) helyek:

Időpontok

ID-01,

ID-02,

ID-03,

ID-04,

ID-5

ID-6

6.00
14.00

6.30
16.00

7.00
18.00

8.00
15.00

9.00
13.00

10.00
19.00
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2. Sporthírek
Egy cég (1 megrendelés) minden nap 2 alkalom, 20 mp reklám spot hely.

(spot lista ár szerint értéke 1 hónapra: 432.000, - Ft + áfa)

•

Éves szerződés esetén a havi kedvezményes díj

108.000,-Ft + áfa / hó

•

Egy évnél rövidebb, de minimum fél éves szerződés esetén

126.000,-Ft + áfa / hó

•

Fél évnél rövidebb, de minimum egy hónapos szerződés esetén

144.000,-Ft + áfa / hó

Szponzorálási (reklám) helyek:

Időpontok

SP-01

SP-02

SP-03

7.30
14.05

10.05
16.05

12.05
18.05

3. Tőzsdei hírek:
Csak tőzsdei információt nyújtó cég részére hétfőtől-péntekig napi 1 alkalommal, 20 mp reklám
spot hely.
(spot sugárzási ár szerint értéke 1 hónapra: 156.000, - Ft + Áfa)

•

Éves szerződés esetén a havi kedvezményes díj

•

Egy évnél rövidebb, de minimum fél éves szerződés esetén

Szponzorálási (reklám) helyek:
TÖ-01
Időpontok

17.40

82.000,-Ft + Áfa / hó
100.000,-Ft + Áfa / hó
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4. Útinform
Egy cég (1 megrendelés) minden nap 2 alkalom, 20 mp reklám spot hely.

(spot lista ár szerint értéke 1 hónapra: 432.000, - Ft + áfa)

•

Éves szerződés esetén a havi kedvezményes díj

108.000,-Ft + áfa / hó

•

Egy évnél rövidebb, de minimum fél éves szerződés esetén

126.000,-Ft + áfa / hó

•

Fél évnél rövidebb, de minimum egy hónapos szerződés esetén

144.000,-Ft + áfa / hó

Szponzorálási (reklám) helyek:

Időpontok

UT-01,

UT-02,

UT-03,

06.40
14.15

7.05
8.40

9.15
16.05

5. Névnapok:
Egy cég (1 megrendelés) hétfőtől-szombatig minden második nap, napi 2 alkalom, 20 mp reklám
spot hely.
(spot sugárzási ár szerint értéke 1 hónapra: 64.000, - Ft + Áfa)

•

Éves szerződés esetén a havi kedvezményes díj

43.200,-Ft + Áfa / hó

•

Egy évnél rövidebb, de minimum fél éves szerződés esetén

50.400,-Ft + Áfa / hó

•

Fél évnél rövidebb, de minimum egy hónapos szerződés esetén

57.600,-Ft + Áfa / hó

Szponzorálási (reklám) helyek:

NÉ-01, NÉ-02
Időpontok

9.25
15.25
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6. Horoszkóp
Egy cég (1 megrendelés) hétfőtől-szombatig minden második nap 1 alkalom, 20 mp reklám spot
hely.
(spot lista ár szerint értéke 1 hónapra: 432.000, - Ft + áfa)

•

Éves szerződés esetén a havi kedvezményes díj

•

Egy évnél rövidebb, de minimum fél éves szerződés esetén

25.200,-Ft + áfa / hó

•

Fél évnél rövidebb, de minimum egy hónapos szerződés esetén

28.800,-Ft + áfa / hó

21.600,-Ft + áfa / hó

Szponzorálási (reklám) helyek:
HR-01, HR-02
Időpontok

9.40

7. Naptár
Egy cég (1 megrendelés) hétfőtől-szombatig minden második nap 1 alkalom, 20 mp reklám spot
hely.
(spot sugárzási ár szerint értéke 1 hónapra: 96.000, - Ft + Áfa)

•

Éves szerződés esetén a havi kedvezményes díj

21.600,-Ft + Áfa / hó

•

Egy évnél rövidebb, de minimum fél éves szerződés esetén

25.200,-Ft + Áfa / hó

•

Fél évnél rövidebb, de minimum egy hónapos szerződés esetén

28.800,-Ft + Áfa / hó

Szponzorálási (reklám) helyek:
NA-01, NA-02
Időpontok

8.30
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8. Lapszemle
Egy cég (1 megrendelés) minden második nap 2 alkalom, 20 mp reklám spot hely.

(spot lista ár szerint értéke 1 hónapra: 432.000, - Ft + áfa)

•

Éves szerződés esetén a havi kedvezményes díj

54.000,-Ft + áfa / hó

•

Egy évnél rövidebb, de minimum fél éves szerződés esetén

63.000,-Ft + áfa / hó

•

Fél évnél rövidebb, de minimum egy hónapos szerződés esetén

72.000,-Ft + áfa / hó

Szponzorálási (reklám) helyek:
LS-01, LS-02
Időpontok

6.15
6.45

9. Moziajánló
Egy cég (1 megrendelés) minden második nap 2 alkalom, 20 mp reklám spot hely.

(spot lista ár szerint értéke 1 hónapra: 432.000, - Ft + áfa)

•

Éves szerződés esetén a havi kedvezményes díj

54.000,-Ft + áfa / hó

•

Egy évnél rövidebb, de minimum fél éves szerződés esetén

63.000,-Ft + áfa / hó

•

Fél évnél rövidebb, de minimum egy hónapos szerződés esetén

72.000,-Ft + áfa / hó

Szponzorálási (reklám) helyek:
MO-01, MO-02
Időpontok

8.55
16.40
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10. Programajánló
Egy cég (1 megrendelés) minden második nap 2 alkalom, 20 mp reklám spot hely.

(spot lista ár szerint értéke 1 hónapra: 432.000, - Ft + áfa)

•

Éves szerződés esetén a havi kedvezményes díj

54.000,-Ft + áfa / hó

•

Egy évnél rövidebb, de minimum fél éves szerződés esetén

63.000,-Ft + áfa / hó

•

Fél évnél rövidebb, de minimum egy hónapos szerződés esetén

72.000,-Ft + áfa / hó

Szponzorálási (reklám) helyek:
PR-01, PR-02
8.55
15.15

Időpontok

11. Hójelentés (információ a hazai és a környező országok síterepeiről )
Egy cég (1 megrendelés) minden második nap 2 alkalom, 20 mp reklám spot hely.

(spot sugárzási ár szerint értéke 1 hónapra: 192.000, - Ft + Áfa)

•

Minimum egy hónapos szerződés esetén

90.000,-Ft + Áfa / hó

•

4 hónapos szerződés esetén

80.000,-Ft + Áfa / hó

Szponzorálási (reklám) helyek:
December 1-től március 31-ig:
HJ-01, HJ-02
Időpontok

8.15
14.30

12. UV jelentés (információk a napsugárzás mértékéről, hatásairól)
Egy cég (1 megrendelés) minden második nap 2 alkalom, 20 mp reklám spot hely.

(spot sugárzási ár szerint értéke 1 hónapra: 192.000, - Ft + Áfa)

•

Minimum egy hónapos szerződés esetén

90.000,-Ft + Áfa / hó

•

6 hónapos szerződés esetén

80.000,-Ft + Áfa / hó

Szponzorálási (reklám) helyek:
Április 1-től szeptember 30-ig:
UV-01, UV-02
Időpontok

8.15
14.30
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Élő helyszíni kívánságműsor
A Rádió Szombathely üzleti ajánlatként szerepelteti a „külső” helyszínről
kívánságműsorát, mivel e műsorforma a hallgatók körében rendkívül népszerű.

sugárzott

A megrendelő által megjelölt helyszínről és időpontban (figyelembe véve a rádió állandó
műsorszerkezetét) úgy jelentkezik az élő kívánságműsor, hogy a jelenlévő vásárlók, ügyfelek,
hallgatók stb. a korszerű technika segítségével a Rádió Szombathely hangarchívumából
választhatnak zenét.
A kívánságműsor technikai része, hogy a helyszínen a hangosítást is biztosítjuk – technikussal
együtt- így nemcsak a rádióhallgatók, hanem a jelenlévők is megfelelő színvonalon élvezhetik a
zenei kívánságokat.
A kívánságműsor fő reklámeleme, hogy az elhangzó zenei számok bekonferálása egyben olyan
bejelentkezés a rádióban, amikor mindig elhangzik, hogy milyen helyszínről, melyik megrendelőtől
jelentkezik a műsor. A helyszínről minden órában elhangozhat két 2 perces reklámriport, amely
egyben bemutatkozási lehetőség a megrendelő számára, illetve a műsort megelőző 2 napban
összesen 6 „beharangozó” műsorvezetői felhívás is segíti a népszerűsítést.
A kívánságműsor részenként biztosított reklámhelyeken túl, a mindenkor érvényes hirdetési
tarifákon bármelyik reklámozási forma megrendelhető, a műsorhoz kapcsolódóan.
Az 1 órás élő külső helyszíni kívánságműsor díja a hangosítással együtt
A 2 órás élő külső helyszíni kívánságműsor díj a hangosítással együtt
A 3 órás élő külső helyszíni kívánságműsor díja a hangosítással együtt

90.000,-Ft + Áfa
120.000,-Ft + Áfa
140.000,-Ft + Áfa

További óránként

+20.000,-Ft + Áfa

