ОФЕРТА
БРОУДКАСТ МЕДИЯ ГРУП е медийна групировка
в 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 модерна музика, насочена към аудитория на
възраст 20-60 годишни.
Покрива Видин ,Лом, Белоградчик, Монтана,Враца,Козлодуй,Кула,Берковица,Силистра, част от
област Шумен и Русе.Формата на меддите 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.
излъчвания по Радио „Гама“ 96,7 Fm-Видин,Лом,Кула,Белоградчик-»
ОТСТЪПКА от 30

ЗА НОВ КЛИЕНТ - /начислена/

На вашето внимание предлагаме оферта за 20 сек. аудио спот. Излъчвания по радио ГАМА

Период/час

бр.изл 1 месец

бр.изл 3 месеца

бр.изл 6 месеца

08:00 до 11:00 2

По 5 на ден

2

По 7 на ден

4

По 10 на ден

11:00 до 16:00 2

150 за месец

2

210 за месец

2

300 за месец

16:00 до 20:00 1

150 за период

2

1260 за период

3

3600 за период

20:00 до 22:00

Цена 240 лв

1

Цена 600 лв

1

Цена 1000 лв

БОНУСИ

5 изл на месец

10 изл на месец

15 изл на месец

Цените са без ДДС / Всеки клиент закупил пакет от 3-месеца или повече получава и банер на сайта на медията.На база 30 дни.

Какво покриваме:
В област Видин има 141 селища, от които 7 града. Гъстотата на селищната мрежа е 4,6 селища / 100 km . И
население от 101 108 души по данни на ЕСГРАОН и НСИ за 2016 г. ,Лом е град в област Монтана, Северозападна
България. И население от 24 181 души по данни на ЕСГРАОН и НСИ за 2016 г .,Област Враца е една от общо 28-те
области на България, която заедно с още три области - Ловеч, Монтана и Плевен, съставляват Северозападния
район. и има население 286 848 души по данни на ЕСГРАОН и НСИ за 2015 г.,Област Монтана е една от 28-те
области на България. Тя заема площ 3 635,5 км2 и има население 248 098 души по данни на ЕСГРАОН и НСИ за
2016 г.,

„БРОУДКАСТ МЕДИЯ ГРУП“ –покрива население
с обща численост от 760 235 души.
Офертата важи до 01.06.2018

За контакти с Broudcast Media Group Тел:0876/ 886 306 - gama@dir.bg Адрес:София 7540,
бул.Цариградско шосе №113

