«Відкрите радіо» - єдине радіо з
власним ефіром та цілодобовою
трансляцією! Музична колекція
«Відкритого радіо» - категорія
Golds – це часовий зріз за останні
30 років.

ПРАЙС – ЛИСТ
на рекламні послуги «Відкритого радіо».
Ціни вказані з урахуванням ПДВ та податку на рекламу в гривнях.
Рекламні блоки формуються на 20-ій и 40-ій хвилині кожної години.

ВАРТІСТЬ 1 СЕКУНДИ ЕФІРНОГО ЧАСУ
ЧАС
ЕФІРУ

ВАРТІСТЬ
в грн.

06.00 – 10.00

1,00

10.00 – 16.00

0,90

16.00 – 19.00

1,00

19.00 – 00.00

0,70

00.00 – 06.00

0,25

• При терміновому розміщенні замовлення застосовуються надбавки до 20%.
• Мінімальне замовлення на трансляцію —
10 виходів у ефір.
• Розміщення фіксованої позиції:
- першими в блоці – плюс 15%;
- останніми в блоці – плюс 10%.
• VIP – позиція:
- розміщення після випуску новин —
плюс 20%.
- відбивка години – плюс 20%

ЗНИЖКИ

(розповсюджуються на одночасно
закуплений ефірний час при безперервному прокаті)
Більше 15 хв.

-10%

Більше 20 хв.

-15%

• Оплата здійснюється в розмірі 100% передоплати протягом трьох банківських днів з
моменту затвердження графіку трансляції.

«Відкрите радіо» - різноманітні
інформаційно-розважальні програми, у тому числі й авторські. Над їх
створенням працює найкраща творча група нашого міста. Працюючи в
студіях, оснащених сучасним обладнанням, професійні звукорежисери,
талановиті музиканти та копірайтери створять професійні музичні та
ігрові рекламні ролики будь якої
складності.
Покриття: територія Полтавської
та ч а ст и н а К і р о в о г р а д с ь ко ї і
Дніпропетровської областей.

АУДИТОРІЯ
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АУДИТОРІЯ
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40%
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Інформаційномузичний

від
160 грн.

Музикально-ігровий

від
260 грн.

Іміджевий

від
460 грн.

• Термін виготовлення залежить від ступеня
складності – від 1 до 7 днів. Надбавка за
швидкість до 20%.
• Вартість виготовлення ролика оплачується
повністю.
• Придбання права на трансляцію ролика на
інших радіостанціях – з коефіцієнтом 2.
• Внесення змін у ролик – від 5% вартості
ролика.

20%

10%

29%
1%

до 16 років
від 17 до 25 років
від 26 до 40 років
від 41 до 65 років
від 66 років

(Срок изготовления зависит от степени сложности – от 1 до 7 дней)
60 грн.

жінки

чоловіки

ВИГОТОВЛЕННЯ РЕКЛАМНИХ РОЛИКІВ

Оголошення
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АУДИТОРІЯ
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УВАГА!
При підготовці та проведенні повномасштабної рекламної
кампанії на «Відкритому Радіо» та в газеті «Кременчуцька
Панорама» надається знижка 30%.

РА «ФОРТЕ» : т. (0536) 79-22-99

5%
невідомо
низький
середній
достатній
високий

Адреса: м. Кременчук, вул. В.Бойка, 15 (1 поверх)

13%

