MEDIAKIT 2020
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Reklama na Rádiu Západ – jistota úspěchu vaší reklamní kampaně
Rostoucí poslechovost Rádia Západ společně s účinným dopadem reklamy a velmi výhodnou cenou představuje
jedinečný způsob, jak podpořit své podnikání. Naplánujte svou reklamu s využitím našich spotů, soutěží a sponzorských
vzkazů a oslovte posluchače kdykoliv během dne, 365 dní v roce, a to v rámci celého Západočeského kraje. Na kmitočtech
FM 103.0, FM 105.00 a FM 105.6 získáte optimální pokrytí a oslovíte až 870 tisíc obyvatel, kteří v kraji žijí. To vše za
ceny, které vás mile překvapí. Inzerce je vhodná především pro firmy lokálního charakteru. Vyplatí se jim.
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Inzertní manažer: Pavel Horský, e-mail: pavel@a11.cz, tel.: 775 940 641
Lukáš Zíta, e-mail: lukas.zita@a11.cz, tel.: 605 949 177
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Vaši reklamu v rádiu mohou zákazníci slyšet například při nákupech na internetu nebo při cestě
autem do obchodu. Nákupní impuls od poslechu reklamy po samotné nákupní rozhodnutí je nejkratší
ze všech médií.
FORMÁTY
Nabídka reklamy vychází z reklamních spotů, sponzorských vzkazů a nadstandardních formátů.
REKLAMNÍ SPOTY:
Reklamní sdělení ve stopáži 10, 20 nebo 30 sekund zařazené v rámci pravidelných reklamních bloků. Pro maximální
efektivitu doporučujeme rotaci 10 spotů denně. S konkrétním načasováním i výrobou spotu vám rádi pomůžeme.
SPONZORSKÉ VZKAZY:
Sponzorský vzkaz efektivně osloví posluchače i mimo pravidelné reklamní bloky, a to například před zpravodajstvím,
kulturním servisem nebo předpovědí počasí.
NADSTANDARDNÍ FORMÁTY:
V rámci nadstandardních formátů jsme schopni nabídnout komerční soutěže, komerční rozhovory nebo partnerství
vašich akcí a eventů. Nebojte se nás oslovit i s individuálním požadavkem, rádi se s vámi nad vašimi plány potkáme.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
Formát spotu wav, MP3
CENÍKY

Časové pásmo
05 – 06
06 – 09
09 – 12
12 – 15
15 – 18
18 – 20
20 – 22
22 – 05
FL 6 – 20

Ceník rádio (30 sekund spot)
390 Kč
690 Kč
520 Kč
590 Kč
620 Kč
490 Kč
450 Kč
290 Kč
590 Kč

Sponzoring (časomíra, počasí)
8x denně 10 s – 2900 Kč
Moderátorský vstup
od 12 000 Kč
Nadstandardní formáty
na vyžádání
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