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Hirdetés a rádióban

Alkalmi

Napi

Heti

Havi

Kiemelt partner

Sugárzási gyakoriság
Reklámspot
(20 mp-ig)
Gyártási költség

(egyszeri)

(min 10 megj. /nap)

(min 70 megj. / hét)

(min 300 megj. / hó)

(3 hónap lekötéstől)

600 Ft

5 000 Ft

30 000 Ft

100 000 Ft

80 000 Ft

3 000 Ft

3 000 Ft

a csomag tartalmazza

a csomag tartalmazza

a csomag tartalmazza

Reklámhír
Reklámjáték
Reklámriport
(maximum 1 perc)
Műsor szponzoráció

400 Ft

4 000 Ft

20 000 Ft

70 000 Ft

-

5 000 Ft

-

-

-

-

5.000 Ft

-

-

-

-

Egyedi megállapodás szerint

Kitelepülés
Weboldal banner
elhelyezés

468x60 px, 120x240
px

Egyedi megállapodás szerint

Alkalmi

-

Napi

-

Heti

Havi

Kiemelt partner

-

Partnereink
aloldalon jár
a
csomaghoz

Főoldali megjelenés
+ reklámcikk jár a
csomaghoz

Egyéb méret és megjelenési gyakoriság, megegyezés szerint

Az árak a forgalmi adót nem tartalmazzák, mert a rádió üzemeltetője ÁFA mentes!
A MaxiRádió nem kereskedelmi, hanem közösségi célú média. Az üzemeltető jogi formája pedig nonprofit
egyesület. A rendelkezésre álló lehetőségek és reklámidő értékesítése nem haszonszerzés céljából történik.
Kizárólagosan a rádió fennmaradását, finanszírozását szolgálja. Így, a kölcsönös megelégedést szolgáló, egyedi
megállapodás lehetősége elől sem zárkózunk el.
Sugárzási gyakoriság: Az alábbiakban felsorolt kategóriák élő adásban történő lejátszásának gyakorisága.
Reklámspot: Egy előre - max. 2 reklámhanggal, 20 mp terjedelemben - legyártott hanganyag, ami a
megállapodás szerinti gyakorisággal kerül élő adásba. (Igény szerint - eltérő költséggel - több hang és hosszabb
időtartam is lehetséges.)
Gyártási költség: Az előre rögzített műsorelemek, reklámspotok felvételének és adásba kerüléshez alkalmassá
tételének költsége. (Egyedi igények felmerülése esetén a táblázatba foglalt összegtől eltérő mértékű lehet.)
Reklámhír: A műsorvezető által felolvasás útján adásba kerülő terméket, szolgáltatást népszerűsítő, vagy egyéb
reklám kategóriába tartozó információ, tájékoztatás. (Maximális ideje szintén 20mp lehet a táblázat szerinti
költséggel.)
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Reklámjáték és műsortámogatás: Egy a partnerrel közösen egyeztetett műsorelem támogatása, amely része
lehet a partnert által felajánlott termék, vagy szolgáltatás, amit a hallgatók megnyerhetnek.
Reklámriport: Egy a partnerrel, vagy annak képviselőjével élőben, esetleg előre felvett módon adásba kerülő
műsorelem, melynek témája a partner által népszerűsíteni kívánt termék, szolgáltatás, vagy egyéb reklám
kategóriába tartozó információ.
Műsorszponzoráció: Egy a partnerrel közösen egyeztetett teljes műsor támogatása, amelynek része lehet a
partnert által felajánlott termék, vagy szolgáltatás, amit a hallgatók megnyerhetnek.
Kitelepülés: Egy a partnerrel közösen egyeztetett időpontban és helyszínen történő rádiós műsor kihelyezése,
igény szerinti stábbal és technikai háttérrel.
Weboldali banner: A rádió és/vagy az egyesület oldalára kihelyezhető grafikus hirdetés, amely méretét
képpontokban (pixel – lásd táblázatban px) határozzuk meg.
Reklámcikk: A partner bemutatását, szolgáltatásait, termékeit, vagy egyéb népszerűsíteni kíván tevékenységeit
tartalmazó cikk, amely a rádió és/vagy egyesület főoldaláról menüvel/linkkel elérhető aloldalon kerül
elhelyezésre.

Érvényes: 2014. január 1-től, visszavonásig!

A közös munka sikerében bízva, üdvözlettel:

Mikola Ferenc Zsolt
elnök, főszerkesztő
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