Nabízíme možnost prezentace vaší firmy nebo akce ve vysílání našeho internetového rádia, které
denně oslovuje kolem 2000 posluchačů a měsíčně má cca 15000 unikátních přístupů. To vše na
internetu. Navíc naše rádio vysílá na kabelové televizi Netbox a Spray TV. (zde nemáme statistiky
poslechovosti) Vedle klasických reklamních spotů ve vysílání nabízíme např. i sponzoring pořadů,
jednorázové propagace akcí, reklamní bannery na webových stránkách atd.
Jsme jedno z nejposlouchanějších internetových rádií v ČR a reklama u nás stojí zlomek ceny reklamy
v jakémkoli FM rádiu, přičemž poměr oslovených posluchačů a ceny mluví jednoznačně v náš
prospěch.
Např. 30sec spot na regionálním FM rádiu, které poslouchá podle „jejich“ statistik cca 30.000
posluchačů denně stojí cca 600-1000,- Kč. U nás, bez jakýchkoli slev stojí v přepočtu cca 3,30 Kč !!!
To znamená jediné: Jedno oslovení 1000 posluchačů stojí u FM rádia cca 30,-Kč, u nás pouze 1,60 Kč !
Navíc naše rádio je dostupné po celé ČR i v zahraničí a posluchači poslouchající internetové rádio jsou
soustředěni na poslouchání, protože pracují na počítači. Vnímání reklamy je tedy mnohem
intenzivnější.
Využijte tedy našich zaváděcích slev.

ZAVÁDĚCÍ CENY PLATNÉ DO 30.4.2012
MĚSÍČNÍ SPONZORING POŘADŮ
Sponzorský vzkaz je v délce do 10 sec (pořad vám přináší …) a je nasazen před vybranými vstupy
moderátora v pořadu a před anonce na pořad v rámci celého týdne.

Pořad
Songy na přání

Vysílací čas
Po 19-21, St 18-20
Repríza Út, Čt 9-11

Rockové legendy

Út 18-20
repríza So 15-17

Metalwar

Čt 18-20
repríza Ne 14-16

Sekaná

Čt 20-21
Repríza Ne 16-17

Seznamte se

Pá 18-20,30h
repríza Ne 12,30-14

Album po desáté

Po-Čt od 22h

Min. počet spotů
6x v každém pořadu
100x upoutávka / měs.
6x v každém pořadu
100x upoutávka / měs.
6x v každém pořadu
100x upoutávka / měs.
3x v každém pořadu
100x upoutávka / měs.
Začátek a konec pořadu
100x upoutávka / měs.
Začátek a konec pořadu
100x upoutávka / měs.

Cena
1990,1490,1490,1290,990,990,-

SPECIÁLNÍ BALÍČKY
Speciálně cenově výhodná kombinace rozhlasových spotů a internetové reklamy.
Krom až 30s spotů ve vysílání (denně od 6 do 22 hodin) získáte propagaci na internetových stránkách
rádia www.radiobrod.cz a na hudebním portálu www.beatzone.cz
Min počet spotů (max 30s)
popis
Týdenní plán

10x denně = 70x

Cena za vysílání

900,-

Cena za
internetovou
prezentaci
nelze

Cena celkem

350,-

1850,-

900,-

Vhodné pro upozornění na
konkrétní akci nebo cenovou
nabídku časově omezenou

Měsíční plán

10x denně = cca 300x

1500,-

Zajímavá intenzivní reklama,
která by měla oslovit zákazníka
na konkrétní akci nebo nový
produkt

Čtvrtletní
plán

Půlroční plán

10x denně = cca 900x
Střednědobá kampaň vhodná
pro image inzerenta.

10x denně = cca 1800x
Dlouhodobé image kampaně pro
zarytí názvu, nabídky, sloganu…
do paměti

Roční plán

10x denně = cca 3650x
Dlouhodobé image kampaně pro
zarytí názvu, nabídky, sloganu…
do paměti

Prezentace v sekci
„partneři rádia“

(3x1300,-)
3900,-

(3x300,-)
900,-

4800,-

Prezentace v sekci
„partneři rádia“ a
na titulní straně

(6x1100,-)
6600,-

(6x250,-)
1500,-

8100,-

Prezentace v sekci
„partneři rádia“ a
zvětšený banner na
titulní straně

(12x1000,-)

Zdarma

12000,-

Prezentace v sekci
„partneři rádia“ a
zvětšený banner na
titulní straně

SPONZORING SOUTĚŽÍ
Pokud můžete nabídnout jakoukoli cenu do soutěží v našich pořadech, lze dohodnout individuální
podmínky dle hodnoty věnovaných cen. Pro danou soutěž bude připraven spot „Ceny do této soutěže
věnovala firma…“ a živé upozornění moderátora i s kontaktními údaji na sponzora.
Z ceny za sponzoring se částečně odečítá cena věnovaných cen.
Rozsah
Jednorázová soutěž
Live vysílání
Soutěže v live vysílání
na měsíc (4x)

Cena
Min. peněžní plnění
1000,- Kč – hodnota
500,cen
3000,- Kč – hodnota
2000,cen

Pozn.
Upoutávky pouze live v pořadu
Upoutávky i mimo vysíláni
v předtočených spotech.
Výroba spotu zdarma

GENERÁLNÍ PARTNER RÁDIA
Exkluzivní možnost pouze pro jednoho partnera. Rozsah reklamy ve vysílání jako u ročního plánu,
exkluzivní umístění na webu rádia i portálu Beatzone.cz, reklama na všech akcích rádia. Generální
partner se spolupodílí i na programové skladbě a dalších organizačních věcech.
Rozsah
Generální partner

Doba

Cena
1 rok

Pozn.
Viz. výše

50000,-

OFF AIR PROMO PRO KLIENTA
Další možností je Vaše propagace mimo vysílání. Chcete-li v terénu propagovat Vaše výrobky a
služby, zajistíme Vám kompletní servis. Ozvučení, světla, DJ, moderátor, hostesky, catering,
pártystany a ostatní organizaci na místě.
Rozsah
Ozvučení na akci
Komplet promo akce

Cena

Pozn.
od 3000,od 10000,nezahrnuje místní
poplatky

Např, disko, karaoke, ozvučení a moderování prezentační akce
v rozsahu 4 hod.
Kompletní zajištění akce dle výše uvedeného. V ceně je i
propagace akce ve vysílání a na internetových stránkách rádia.
(cena bez autorských poplatků)
+ doprava dle dohody

PROPAGACE KAPEL A HUDEBNÍCH AKCÍ A FESTIVALŮ
Posláním našeho rádia je propagovat začínající kapely a rockovou hudbu jako celek. Proto veškeré
propagace na hudební koncerty, festivaly i jednotlivé interprety vysíláme ZDARMA, pokud nemají
komerční nehudební charakter.
Pokud chcete propagovat akci nebo kapelu, kontaktujte nás. Uvítáme např. volné vstupy, CD nebo
jiné předměty do soutěží pro naše posluchače.

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
Název
Výroba reklamního
spotu ZÁKLAD
Výroba reklamního
spotu INDIVIDUAL
Sponzorský odkaz

popis
Výroba reklamního spotu pro vysílání v RRB do 30s včetně
namluvení (1 hlas, hudební podkres, efekty…)
Výroba reklamního spotu pro vysílání v RRB dle požadavků
klienta
Např. „Pořad vám přináší… ceny do soutěže….“ v rozsahu do
10s . Pokud není uvedeno jinak

Cena
500-900,Dle dohody
300,-

Pro více informací o dalších speciálních akcích, nás neváhejte kontaktovat s požadavkem individuální nabídky
přímo na míru! Možnost barterových dohod. JSME NEZISKOVÁ ORGANIZACE ! Uvedené ceny bez DPH 20%

__________________________________________________________________________________
Rádio Brod o.s. se sídlem: Husova 1872, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO : 26557908, www.radiobrod.cz
Kontakt pro reklamu: Tomáš Jindra, reklama@radiobrod.cz, tel.: 603 424243

POSLECHOVOST RÁDIA BROD
Podle měst / lokalit - průměr:

Podrobné přehledy dle zemí, měst a lokalit zádi poskytneme

Posluchači - leden 2012 - stream 128kbps

Posluchači - leden 2012 - stream 192kbps

Měsíční unikátní návštěvy
2011

