ОФЕРТА
Радио „Гама“ е ефирно радио излъчващо на

FM

Северозападна България. Нашата цел е да правим местна радио програма която да се слуша на
работно то място, в дома и пътувайки в автомобила. Излъчваме
часова програма
дни в
седмицата,
дни в годината, преобладаваща съвременна музика, насочена към аудитория на
възраст - го дини. По крива Видин ,Лом,Ку ла,Брегово

и част от Монтана.Формата на радиото е
информационен, към политематичен.

На вашето внимание предлагаме оферта за
Часови пояс

Брой изл.

сек. аудио спот.

Единична цена
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БОНУСИ

БАНЕР НА
САЙТА

Излъчвания събота и
неделя

за периода
за периода

При максимален брой излъчвания на ден –
ОТСТЪПКИ-по договаряне.

* За платен репортаж/рубрика отстъпки не се прилагат.Рекламни блокове може
да бъдат създавани от
ч. До
ч. По желание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Отстъпки – над месеца -

ценова скала –/виж таблицата по-долу /

 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
нициативите.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 посто
янна 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 ефек тивност с компромис към
бюджета

Промени във фиксираните цени се прилагат в следните случаи
Фиксирано време
Поръчка до

часа

Излъчване на рекламен клип над

до

Позициониране на първо или последно място в рекламния блок.
Споменаване на допълнителна търговска марка
Платен репортаж / рубрика с продължителност до

мин.*

Брутен обем:

лв.

Обемна отстъпка:

От 1 501 BGN до 5 000 BGN
От 5 001 BGN до 15 000 BGN
Над 15 001 BGN вкл.

ПО ДОГОВ АРЯ НЕ

Цени за изработка на клип в лева:
За продуциране на специална музикална подложка

лв.

За клип с ефекти без музикална подложка

лв.

За клип с един глас

лв.

За клип с два гласа

лв.

Цените са без ДДС / ед.цена за една радиостанция.

За контакти с Радио ГАМА Тел 8 / 88

- gama@dir.bg Адрес Видин
улица Цар Иван Александър II № 8 хотел Ровно ет стая

