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ÉJJEL-NAPPAL A LEGJOBBAKKAL! 

MÉDIAAJÁNLAT 
 

„Aki azért nem költ marketingre, hogy pénzt spóroljon meg, az ennyi erővel az óráját 

is megállíthatná, hogy időt takarítson meg.”  (Henry Ford) 

 

MIÉRT A 88.7 BALATON RÁDIÓ? 

• a Kelet-Balaton vadonatúj helyi rádiója 

• a rádió háromszor költséghatékonyabb hirdetési felület, mint a TV 

• a rádióban sugárzott reklám negyed annyira zavaró, mint a TV-ben 

lejátszott 

• 3 emberből 2 úgy gondolja, hogy a rádióban nincs olyan nagy 

reklámdömping, mint a TV-ben 

• a 15 és 49 év közöttiek körében kiütéssel nyernek a helyi rádiók a 

hallgatottsági versenyben 

• trendi, pörgős, egyedi zenei összeállítás, markáns arculat 

 

 

Rádiónk a friss, fiatalos és változatos zenei kínálat mellett a helyi 

értékeket helyezi előtérbe. A zenei műsorok mellett rendszeresen 

jelentkezünk kitelepülésekkel, valamint informatív, lokálpatrióta 

szellemiségű hír- és magazinműsorokkal. 

 

A rádió által elért célcsoport a Kelet-Balaton térségében élő, valamint a 

nyaranta itt üdülő fiatal és fiatalos hallgatóközönség. A Balaton Rádió a 

földi sugárzás mellett természetesen a kor igényeihez alkalmazkodva 
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online is hallgatható, így az itt nyaralók „magukkal vihetik” a balatoni 

hangulatot, ha hazatérnek szabadságukról. 

 

MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEINK: 

Reklámspot:  

A legelterjedtebb rádiós hirdetési eszköz. Előre gyártott effektekkel, 

zenével, vagy többféle hanggal gazdagított reklámozási forma. Ára a 

másodpercenkénti sugárzási díjból, illetve egyszeri gyártási költségből áll 

össze. Ereje a nagy ismétlésszámban mutatkozik meg, de már rövidebb 

kampányok is – kiegészítve más hirdetési formáinkkal – hatékonyak 

lehetnek.  

Sugárzási díjak: 

I. kategória: 240 Ft / mp (6:00-18:00 között) 

II. kategória: 210 Ft / mp (18:00-6:00 között)  

Reklámspot gyártási költsége: 

I. Egy hanggal, effektekkel, zenével:13 000 Ft 

II. Két hanggal, effektekkel, zenével: 18 000 Ft 

 

Reklámjáték: 

Reklámbeolvasás és játékkérdés, amely a vállalkozásra, hirdetésre 

vonatkozik. A játék során elhangzik a szponzor neve.  

Az ajándékot a megrendelő biztosítja, amelynek értéke minimum 3000 Ft.  

A játék értéke: 6000 Ft / alkalom 
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Rádiós játék: 

A játék kvíz jellegű. A játék során elhangzik a szponzor neve. Az ajándékot 

a megrendelő biztosítja, amelynek értéke minimum 6000 Ft. 

A játék értéke: 6000 Ft / alkalom 

 

PR riport: 

Ha hosszabb megjelenésre van szüksége, Önnek a PR riport a 

legmegfelelőbb. Az 1-2 perces anyagokat úgy készítjük el, hogy az 

tökéletesen tükrözze a megrendelő igényét, és a személyes hang 

hitelességét kihasználva képes legyen megtöbbszörözni a figyelmet. A 

riport a Balaton Rádió stúdiójában készül, vagy a rádió munkatársa a 

megrendelő által kijelölt helyszínen rögzíti. 

A PR riport gyártási költsége: 7000 Ft / perc, valamint sugárzási költség 

másodperc ár alapján. 

 

Helyszíni kitelepülés: 

A megjelenés egy hatékony formája a rádió külső helyszínre történő 

kitelepülése.  

A megrendelőnek a rádiós reklámszolgáltatáson kívül egy előzetes 

promóció segítségével az adott élő műsor ideje alatt jelentős 

forgalomnövekedést is jelent. Helyszíni műsorunk nem csak a 

rádióhallgatókat, hanem a kitelepülés környezetében levőket is 

megmozdítja.  

Történhet a megrendelő üzletéből, telephelyéről, vagy az általa megjelölt 

egyéb helyszínről. A kitelepülés ideje alatt a rádió biztosítja a szükséges 

technikai eszközöket, személyzetet és a műsorvezetőket.  A helyszíni 

kitelepülés egyedi árajánlatát kérje kollégánktól.  
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A fentiektől eltérő hirdetési formákra, testre szabott kampányokra és 

hosszú távú együttműködésekre vonatkozóan kérje egyedi ajánlatunkat. 

Konzultáció keretében megrendelőink számára minden esetben egyedi 

ajánlatot nyújtunk. 

Forduljon bizalommal értékesítési munkatársunkhoz, aki készséggel áll 

rendelkezésére minden kérdésben! 

 

ELÉRHETŐSÉGÜNK: 

Központi e-mail címünk: 

sales@balatonfm.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. 


