
 

M É D I A A J Á N L A T 

 

Reklámgyártás 

A reklámgyártás árai egyéni igényektől függően alakulnak, de a gyártás értéke - egy reklámhangos hirdetés 
esetén - minimum 10.000 Ft+Áfa.  

I. Reklámspot megjelenés  

 Reklámblokkon belül elhelyezett minimum 10 mp időtartamú reklámmegjelenés.  
 Minden órában két reklámblokkot helyezünk el. 
 A reklámspotokat a megrendelés idejének sorrendjében helyezzük el. 
 A rádióhallgatói szokásaira jellemzően két kiemelt sávot különböztetünk meg: a Reggeli Drive Time és a 

Délutáni Drive Time sávot, amikor magasabb a rádió hallgatottsága  

 
Reklámspot megjelenési kategóriák és árak 

 
Kategória Idősáv Ár (Ft/mp) 

 
 
Kiemelt kategória 

 
06:00-09:00 
15:00-17:00 

 
300,-Ft 

 
I. kategória 
 

 
09:00-15:00 
17:00-20:00 

 
250,-Ft 

 
II. kategória 
 

 
20:00-06:00 
  

 
200,-Ft 

 Áraink a 27%-os ÁFA-t nem tartalmazzák. 
 A számlázás 5mp-es időegységekben történik 

II. Reklám riport megjelenés  

 Reklámblokkon belül elhelyezett minimum 2 perc, maximum 5 perc időtartamú riport formájú 
reklámmegjelenés.  

 A reklám riport lehetőséget biztosít, hogy a cég a "saját hangján" szólaljon meg. 
 A riport "belesimul" az adásfolyamba, ezért minimális az "átkapcsolás" veszélye  
 A reklám riportot minden esetben a reklámszignált követő első pozícióba helyezzük el a blokkon belül, 

így a cég hirdetését csak egy rövid szignál választja el a műsorfolyamtól  
 A reklám riportot a riporter előtte "felkonferálja", megnevezi kivel milyen témában beszélget, majd a 

"lekonferálással" ér véget a riport.  

 
Reklám riport megjelenés költsége/perc 

Kategória Idősáv Ár (Ft/perc) 
 

 
Kiemelt kategória 

 
06:00-09:00 
15.00-17.00 

 
6.000,-Ft 

 
I. kategória 
 

 
09:00-15:00 
17:00-20:00 

 
5.000,-Ft 

 
II. kategória 

 
20:00-06:00 

 
3.000,-Ft 



 

III. Vendégnap  

 A .... alkalmából a Csillagpont Rádió mai vendége a .... cég."  
 A speciális, cégre szabott szignál után az ügyfél által kiválasztott napon, a cég 

képviselőjével/szakértőjével készített 3 perces PR riportok hangoznak el a nap folyamán összesen 10 
alkalommal. 

Megjelenés gyakorisága:  
 Összesen 10 db  PR riport kerül sugárzásra  
 A PR riportok sugárzására 08.00 és 20.00 óra között kerül sor . 

A Vendégnap díja: 150.000.-Ft + Áfa / nap  

IV. Támogatói csomagok 

 Hatékony kiegészítő elem a cégarculat erősítésében, hiszen a cég neve naponta több alkalommal 
hangzik el abban a rádióban, amely Miskolcon és 20 km-es vételkörzetében lesz hallható, a megrendelő 
így a leghatékonyabban éri el a potenciális ügyfélkört. 

 A rádió által elért speciális célcsoport (egészségtematika) garantálja a reklám hatékonyságát  
 A támogatott műsorok beharangozójában és szignáljában is elhangzik a támogató neve, ezért a magazin 

támogatói megjelenési forma a rádió hallgatóinak széles körű elérését biztosítja. 
 A tematikus magazinsáv előválogatja a hallgatókat, így a meddőszórás alacsony. 
 Az üzenet bármikor változtatható, átalakítása (a jelmondat kicserélése) gyorsan megvalósítható, nem 

kerül külön díjba, és teljesen rugalmasan alkalmazkodik a cég kommunikációs igényeihez és céljaihoz.  

 
A.) Tematikus magazinműsorok támogatása  

A Csillagpont Rádió tematikus műsorsávjában számos az egészséges életmóddal, egészséges 
táplálkozással, testmozgással, alternatív gyógymódokkal kapcsolatos magazinműsor készül majd. (pl: 
homeopátia, akupunktúra, masszázs terápia, fizikoterápia, lézerterápia wellness programok, fittness, stb.). A 
szponzorációs megjelenés lehetőséget nyújt a szponzor számára az adott tematikus műsorban történő 
megjelenésre.  

 A magazin előtt és után, valamint a magazinban elhangzik a támogató cég neve. 
 A magazin beharangozóiban, a sugárzást megelőző 1 héten napi 2 alkalommal elhangzik a támogató 

cég neve. 
 50.000 Ft + Áfa/magazin műsor 

B.) Kiemelt támogató 

A Csillagpont Rádió lehetőséget biztosít kiemelt támogatói megjelenésre. Ennek tartalma és díja egyedi 
megállapodást igényel. 

 

V. Megjelenés a Csillagpont Rádió weboldalán banner formájában 

• 300 x 60 pixel méretű banner elhelyezése a weboldal egyik fő helyén: 12.500 Ft +ÁFA / hét. 

• 300 x 100 pixel méretű banner elhelyezése a weboldal jobboldali részén: 8.750 Ft + ÁFA / hét. 

 

Megrendelés és információ: 
 
Csillagpont Rádió  


	Csillagpont Rádió

