ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОФЕРТА ЕВРОИЗБОРИ - 2019

I. Изработка и излъчване на рекламни материали в медиите част от БРОУДКАСТ МЕДИЯ ГРУП
БРОУДКАСТ МЕДИЯ ГРУП е медийна група,в северозападна,североизточна и централна България.
Нашата цел е да правим местна радио програма която да се слуша на работното място, в дома и пътувайки в
автомобила. Излъчваме 24 часова програма, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината, преобладаваща модерна
музика, насочена към аудитория на възраст 20-70 годишни.Покриваме Видин, Лом, Белоградчик, Монтана,
Враца, Козлодуй, Кула, Берковица, Оряхово ,Силистра, Ловеч, Добрич, София и други.Формата на медиите
в групата е информационен, към политематичен. Приятни песни, актуална информация, новини от региона,
сервизна информация, трафика, времето, културни и обществени афиши, аварии, и кратки включвания на
водещия.

Защо? реклама в радио
Към радио рекламата специалистите често се отнасят като към доведеното дете на индустрията. Повечето
криейтив агенци и предпочитат да работят по нещо, което се излъчва в по-“бляскав“ канал като телевизията,
външната реклама или герила и инициативите.Всъщност, когато са правилни радио съобщенията, могат да
бъдат невероятно ефективно рекламно средство.Тази медия има силата да се заиграва с въображението и да
изгражда марка. Така се създават продажби. Как с нея може да бъде постигнат успех?Изведете на преден план

една голяма, дръзка идея. Фокусът е ключът и най-вече присъствате целогодишна ,с постоянна честота на
изява на бранда Ви /марката/ така бягате от стереотипите в бранша

Изводът!!!
От всичко казано до тук не Ви остава нищо друго освен да започнете своята рекламна кампания при нас,
сега и на чисто.Бъдете ефективни, гъвкави и оригинални в рекламната си кампания, не плащайте постоянно
и отделно за всяка кампания, която решите да стартирате в избраният период /това оскъпява процеса и
товари бюджета/.Основните показатели и предимства на Радио рекламата са ,бързина,рутина
,всеобхватност и не на последно място ефективност с компромис към бюджета.
-Радиото е единствената БЕЗПЛАТНА МЕДИЯ за потребителя в момента.
-Радиото е изцяло НЕ АНГАЖИРАЩА МЕДИЯ.
-Радиото доказано влияе ПОДСЪЗНАТЕЛНО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ /Слушателя/ и създава МАРКА в
БРАНША.
За контакти с BROUDCAST MEDIA GROUP Тел 0876 886 306 - broudcastmediagroup@gmail.com - gama@dir.bg
Адрес: София, улица Плакалница №40 ет 2
.

Предлагаме Ви радио ГАМА-Видин,Монтана,Враца,Лом :

Радио „Гама“ е ефирно радио излъчващо на 96,7 FM
Северозападна България. Нашата цел е да правим местна радио
програма която да се слуша на работното място, в дома и пътувайки в
автомобила. Излъчваме 24 часова програма, 7 дни в седмицата, 365
дни в годината, преобладаваща българска музика, насочена към
аудитория на възраст 20-60 годишни. Покрива Видин ,Лом и част от
Монтана.Формата на радиото е информационен, към политематичен.-Покрива население от
88,867 души по данни на НСИ.

Покриваме областите: Видин, Монтана, Враца
БРОУДКАСТ МЕДИЯ ГРУП е партньор на Български оператори радио и телевизия
БОРТ е създадена през 2018 година и обединява водещите регионални
радиостанции в България. В началото на 2017 година БОРТ е подкрепена от над
10 регионални медии.Нашата цел е да обезпечим технически,програмно и чрез
правни съвети малките медии в България. Чрез БОРТ имате достъп до опита и
професионализма на повече от 10 медии ,някой в ефир повече от 25 години.

За контакти с BROUDCAST MEDIA GROUP Тел 0876 886 306 - broudcastmediagroup@gmail.com - gama@dir.bg
Адрес: София, улица Плакалница №40 ет 2
.

Къде сме ние:
ЧЕРВЕНО-покритие на ЕФИРНИ ФМ радиостанции.- Данни на НУРЦ и КРС за 2018 г.

Ефирните радиостанции на БРОУДКАСТ МЕДИЯ ГРУП покриват население с обща численост от 2 346 510 души

Излъчвания за ЕВРО ИЗБОРИ 2019 до 10 сек. До 30 сек.
Часови пояс

Брой
Излъчван

Без събота и неделя

От 07:00 до 10:00 ч.

Един.цена
30 сек.

Един.цена
20 сек

Един.цена
10 сек

1

60.00 лв

48.00

лв

38.00 лв

1

60.00 лв

48.00

лв

38.00

лв

1

60.00 лв

48.00

лв

38.00

лв

1

60.00 лв

48.00

лв

38.00

лв

1

38.00 лв

От 10:00 до 13:00 ч.
От 13:00 до 15:00 ч.

От 7:00 до 18:00 ч.
На всяка 15-та, 30-та и 45-та
минута от часа.
Отстъпки за Обем

/виж таблицата долу/

От 15:00 до 17:00 ч.

Отстъпки за количество

/виж таблицата долу/
28.00

лв

26.00 лв

От 17:00 до 18:00 ч.

1
От 18:00 до 06:00 ч.

Фиксирани блокове

27.00 лв

Цените са без ДДС /банеите се отнасят за,radiogama.bg,

25.00лв

24.00 лв

Отстъпки за партньорство

/виж таблицата долу/
БАНЕРИ-ПО ДОГОВАРЯНЕ

radiomelodya.info, radiojega.com, radiohoro.com/

Промени във фиксираните цени се прилагат в следните случаи
Фиксирано време /извън рекламен блок/
Поръчка до 24 часа
Излъчване на рекламен клип над 30" (до 50")
Позициониране на първо или последно място в рекламния блок.
Споменаване на друга политическа сила
Платен репортаж / рубрика с продължителност до 1 мин.*

+ 50 %
+ 50 %
+ 50 %
+ 30 %
+ 20 %
200 лв.

Цените са крайни ,не се начислява ДДС
КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ
За контакти с BROUDCAST MEDIA GROUP Тел 0876 886 306 - broudcastmediagroup@gmail.com - gama@dir.bg
Адрес: София, улица Плакалница №40 ет 2
.

