Radio Viborg
Viborg Favorit FM
Prisliste 2016
Ugentlige lyttere
Radio Viborg
og Favorit FM:
115.000
Kilde: Gallup Lokalradio
Index HH 2014

Begge radiostationer sender:
Døgnet rundt.

Særplacering af spot

Spotpriser
Længde

Pris pr. stk.

Kontakt venligst Radio Viborg for mulighederne
for særplaceringer - eksempelvis alle spots
placeret udelukkende formiddag eller eftermiddag.

1-10 sekunder........................................ 290 kr.
11-15 sekunder...................................... 340 kr.
16-20 sekunder...................................... 390 kr.
21-25 sekunder...................................... 430 kr.
26-30 sekunder...................................... 470 kr.
31-35 sekunder...................................... 510 kr.

Livesendinger og events
Vil du skabe ekstra fokus på din
butiksåbning, fødselsdag, udsalgsstart
eller anden aktivitet?
Køb en livesending eller en programevent, og
gør opmærksom på dig selv udenfor reklameblokkene.
Kontakt salgsafdelingen for yderlig information.

Rabatter
Ved køb af 30 spots pr. kampagne ydes ... 15%
Ved køb af 50 spots pr. kampagne ydes ... 20%
Ved køb af 75 spots pr. kampagne ydes ... 25%
Beløb er eksklusiv produktioner og moms.

Bookingtillæg

Årsaftale

Der faktureres et bookingtillæg på 125,- kr.
på alle kampagner.

Beløb ............................... Rabat v/ 12 mdr..
Lav en 12 måneders aftale, og få rabat på
samtlige køb hele året.
50.000 ....................................................20%.
80.000 ....................................................25%.
100.000 ....................................................30%.
200.000 ....................................................35%
Produktioner

Alle priser er gældende
for afvikling i A-tid:
Kl. 6.00-19.00
Spørg efter afvikling
og priser i B-tid.

Produktioner tilbydes til 1.200 kr. inklusiv tekstforslag, speak af én stemme og musik/underlægning. For flere stemmer skal beregnes tillæg.
De færdige pakker - Specialkampagne
Spotlængde
5 sekunder

dage

Spot

Pris

3 dage

48 + 48 spots

4.700 kr.

5 sekunder

7 dage

112 + 112 spots

9.400 kr.

10 sekunder

3 dage

48 + 48 spots

6.200 kr.

10 sekunder

7 dage

112 + 112 spots

12.400 kr.

15 sekunder

3 dage

48 + 48 spots

7.900 kr.

15 sekunder

7 dage

112 + 112 spots

15.800 kr.

Køb 9 kampagner og få den 10. kampagne gratis.
Specialkampagner skal afvikles på sammenhængende dage.
Specialkampagner er rabatprodukter, og kan ikke
kombineres med andre rabatter eller årsaftaler.

FAVORIT FM

Se den til enhver tid
gældende prisliste på:

midtjyskemedier.dk
Alle priser er ekskl. moms

Vesterbrogade 8 . 8800 Viborg
Tlf. 86 61 02 00 . Fax 86 61 02 11
kontakt@radioviborg.dk
www.radioviborg.dk

