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DUNAKANYAR FM 94.1 RÁDIÓ
MÉDIAAJÁNLÓ
HIRDETÉSI ÁRAK:
Reklámspotok
…………………………………………………………...
MINDEN MEGKEZDETT ÓRÁBAN
MAXIMUM 360 MÁSODPERC
DIREKT SPOT ÉRTÉKESÍTÉSE
10, 20, 30 MÁSODPERCES
EGYSÉGEKBEN,
MELYNEK DÍJA
- 06-22 ÓRA KÖZÖTT:
900.- Ft + ÁFA / MÁSODPERC
- 22-06 ÓRA KÖZÖTT:
700.- Ft + ÁFA / MÁSODPERC
REKLÁMSPOT GYÁRTÁSA:
EGYEDI DÍJSZABÁS SZERINT.

A Dunakanyar FM 94,1 Rádió elsősorban a térségi hírekre
építő, közszolgálati műsorrendű, Vác és szélesebb térsége
egyetlen helyi közösségi rádiója.
A rádió arculatát alapvetően három tényező határozza
meg: a helyi jelenlét, az élő műsorok és a több mint 30
változatos műsor. Erre épül a teljes műsorfolyam, hogy
mindenki, aki a vételkörzetben hallgatja, úgy érezze, nem
marad le semmiről sem, ami a városban vagy a szélesebb
térségében a mindennapi életét befolyásolja.
Az élő adások 6–10 óra és 15.30–18.30 óra között
folyamatosan aktuális információkkal látják el a térséget,
lehetőség szerint azonnal reagálva a hallgatói
megkeresésekre, kérdésekre.
Zenei kínálatát a tematikus műsorokat kivéve elsősorban
a hazai előadók és szerzők népszerű számai, valamint a
külföldi előadók slágerlistás számai jellemzik.

Rovattámogatás

…………………………………………………………... A Dunakanyar FM 94.1 Rádió közösségi médiaszolgáltató,
műsorai révén a helyi közösség közéleti fórumaként is
A rádióban elhangzó műsorszámok működik, de országos híreket is sugároz.
rovattámogatása, melyben a támogató
neve a vége főcímben hangzik el a
műsorszám első sugárzásakor és az Médiaszolgáltatásban elsősorban a helyi lakosság
széleskörű tájékoztatását, a helyi kulturális értékek,
ismétléseiben, melynek díja
gazdasági, társadalmi vonatkozású hírek közvetítését,
15.000.- Ft + ÁFA / elhangzás.
naprakész objektív tájékozódás elősegítését tűzte ki célul.
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A Dunakanyar FM 94.1 Rádió vételkörzetén belül 180.000
lakost ér el a következő településeken:
Online reklámfelület
Mogyoród, Nagymaros, Pilisborosjenő, Pilisszántó,
…………………………………………………………... Püspökszilágy, Solymár, Szigetmonostor, Üröm, Visegrád,
Zebegény, Vác, Szentendre, Kisoroszi, Verőce, Szokolya,
A rádió www.dunakanyarfm.hu
Márianosztra, Felsőpetény, Alsópetény, Nézsa, Acsa,
oldalán banner elhelyezés:
Püspökhatvan, Galgagyörk, Verőce, Dömös, Kosd, Rád,
Penc, Dömös, Pilisszentlászló, Tahitótfalu, Szentendrei- futó bannerként, melynek
sziget, Vácduka, Csörög, Váchartyán, Szada, Erdőkertes,
díja 6.000.- Ft + ÁFA / nap
Göd, Pomáz, Pilisszentkereszt, Dunakeszi, Leányfalu,
Békásmegyer, Budakalász, Csillag-hegy, Dunabogdány,
- álló bannerként / db
Fót, Horány, Káposztásmegyer, Kismaros.

melynek díja 8.000.- Ft +
ÁFA / nap

-

popup bannerként / db
melynek díja 10.000.- Ft +
ÁFA / nap

Kitelepülés

A kialakított műsorrend elsősorban a Dunakanyar helyi
közösségeinek szól, azonban a helyi hírek mellett a térségi
és hazai kulturális, gazdasági és tudományos információk
sem hiányozhatnak. Kiemelten fontos, hogy a térségben
élőket segítse a mindennapi életüket közvetlenül
befolyásoló hírek, információk megszerzésében.

…………………………………………………………...

Mennyiségi kedvezmények:

Kitelepülési lehetőség a
megrendelő igényei szerint, egyedi
díjszabással biztosítjuk.

A megrendelés nettó (ÁFA nélküli) árából a
végösszeg nagysága alapján nyújtott kedvezmény:

500.000–1.000.000.- Ft között 5 %
1.000.000–2.000.000.- Ft között 10 %
2.000.000–3.000.000.- Ft között 20 %
ELÉRHETŐSÉGEINK:
…………………………………………………………... 3.000.000–4.000.000.- Ft között 30 %
4.000.000–5.000.000.- Ft között 40 %
5.000.000.- Ft felett 50 %
Dunakanyar Rádió Kft.
1036 Budapest,
Pacsirtamező u. 41-43.
51. épület, IV. em.
www.dunakanyarfm.hu
radio@dunakanyarfm.hu
Tel.: +36 20 50 70 999
SMS: +36 70 7000 941

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

Ügynökségek részére egyedi díjakat biztosítunk!
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