TARIFE PUBLICITATE RADIO SKY FM
Ascultătorii Radio SKY reprezintă cu siguranţă potenţialii tăi clienţi.
“Bătălia” în publicitate se dă pe ascultătorii de vârstă medie, ei fiind consideraţi în principal
cumpărătorii produselor sau serviciilor clienţilor de publicitate ai radio-ului.
Pe piaţa constanţeană, nici un alt radio nu este atât de eficient, ascultat şi cunoscut, ca Radio SKY.
Radio SKY FM - 101.1 MHz, este un post de radio comercial, cu Formatul orientat pe 60% ştiri din
toate domeniile şi 40% muzică. In grila de programe actuală se întâlnesc elementele principale care
atrag audienţa de peste 35 ani: programe de ştiri consistente, talk-show-uri, emisiuni specializate.
Pe piaţa constănţeană din 1 septembrie 1993, radio SKY emite in municipiul Constanţa şi pe o rază
de 60 de kilometri în jurul acestuia, fiind cel mai ascultat post independent de radio din judeţul
Constanţa.
Grupul ţintă: 35-55 ani. Aceste persoane sunt interesate de ştiri (domeniile monden, afaceri, cinema,
sport), concursuri şi interviuri, dar sunt atrase şi de emisiuni culturale, dezbateri, divertisment, muzică.
Ştirile sunt un element important, nu întâmplător avem buletine de ştiri din 30 în 30 de minute (80%
ştiri locale).
Muzica se adresează celor interesaţi de ştiri, informaţii şi comentarii! Profil muzical: Adult Album
Alternative (AAA). Am ales “Triple-A” ca o opțiune de ascultare diferită pentru cei obosiți de radioul comercial obsedat de hit-uri repetate fără rost. Într-o lume modernă, nu putem ignora ce este în
trend și ne propunem mai degrabă să oglindim interesele și gusturile publicului nostru, decât să le
dictăm ceea ce ar trebui să-i intereseze. Şi tocmai de aceea Radio SKY are cea mai buna varietate de
muzică. Avem piese de ieri şi de azi, ceea ce este nou în clasamente, dar cu un “rotation” bine gândit
și neobositor! Muzică bine aleasă şi care place tuturor, indiferent de anul editării.
Şi pentru că vrem să fim mereu alături de tine, doar rămâi pe frecvenţa noastră şi atunci, nu vei
fi…“niciodată singur”!

TARIFE DE PUBLICITATE | RATE CARD
Interval orar Luni-Vineri 06-07
Pret difuzare spot 30sec 19€
Int orar Sambata-Duminica
06-07
Pret difuzare spot 30sec 17€

07-10
22€
07-10
21€

10-13
22€
10-13
21€

13-16
21€
13-16
20€

16-19
21€
16-19
20€

19-22
20€
19-22
19€

22-23
19€
22-23
18€

23-06
18€
23-06
16€

Preţurile sunt valabile pentru un spot de 30 de secunde (baza de timp).
Preţurile sunt în Euro, fără TVA . Se acordă reduceri în funcţie de durata şi valoarea contractului.
Plata se face la cursul BNR din ziua întocmirii facturii. PRETUL NU INCLUDE T.V.A. (19%)
1

Concursuri, sponsorizări, personalizări
1 concurs: 10€/dif. (pentru orice interval orar)
Emisiuni sponsorizate: 50€/difuzare.
Rubrică personalizată (meteo, horoscop, etc): 15€/difuzare.
Producţia spotului publicitar este de 50€ si este realizata de un producator independent.
REDUCERI DE PRET

Nr.difuzari

COEFICIENTI DE DURATA AI SPOTULUI

REDUCERE

1 - 45 difuzari

-

46 - 95 difuzari

5%

96 - 180 difuzari

10 %

peste 180 difuzari

15 %

10 sec.- 40%
15 sec.- 70%
20 sec.- 80%
25 sec.- 90%

40 sec.-150%
45 sec.-170%
50 sec.-180%
55 sec.-190%

COMISION DE AGENTIE
20% - pana la 1.500 € / luna
25% - peste
1.501 € / luna

Se acorda prima de ‘bun venit’, reducere 5%, clientilor care nu au cumparat publicitate la Radio SKY în
ultimul an.
Se acorda discount suplimentar de 5%, pentru plata în avans.
Cota de piaţă: 19% conform sondajului MULTIDEMIA (2018).
Acoperire: municipiul Constanţa şi o rază de 60 de kilometri în jurul acestuia.
Radio SKY se receptioneaza si in orasele Năvodari, Medgidia, Eforie Nord, Eforie Sud,
Costineşti, Neptun, Mangalia, Mamaia, Techirghiol.
Pentru mai multe informaţii, contactaţi Departamentul de Publicitate : reclama@radiosky.ro
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