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Az üzleti sikerek rendszerint az állhatatos, következetes reklámozásnak köszönhetőek. Nézzünk körül! A
legrámenősebb, legkövetkezetesebb, legkitartóbb hirdetések a legeredményesebbek.

REKLÁMSPOT
A MERCY RÁDIÓ által gyártott, vagy megrendelő által rendelkezésre bocsátott
hangkompozíció, amely szöveges, zenei és effekt elemekből épül fel. Más stúdiók által gyártott
reklámspotot e-mailen fogadunk el, (e-mail címünk: mercyegyuttes@vipmail.hu) ezeknek az
anyagoknak a leadási határideje: sugárzás előtt 3 nap. Amennyiben a megrendelő a sugárzás
megkezdése előtt lemondja a megrendelését, a megrendelt, de le nem sugárzott reklámok
értékének 50%-át köteles megfizetni. A reklámspotokat véletlenszerűen naponta 6 alkalommal
sugározzuk, kivételt képez az eseti megjelenés, amikor a megrendelő határozza meg az aktív
műsoridők keretein belül. Ennél pontosabb meghatározás esetén felárat számítunk fel. A
hangfelvétel a MERCY RÁDIÓ szellemi terméke, más médiumnál történő felhasználás esetén a
megrendelő köteles a hangfelvételt a MERCY RÁDIÓTÓL megvásárolni.
A reklámspotok megrendelhető hossza minimálisan 30 másodperc lehet, minden megkezdett 30
másodpercenként kerül számlázásra, ennél rövidebb idő esetén a 30 másodpercnek megfelelő ár
érvényes.
A MERCY RÁDIÓ a reklámok gyártását a tervezett sugárzás előtt minimum 5 munkanappal
tudja vállalni. Ennél rövidebb kivitelezési határidő esetén felárat (+50%) számítunk fel.

Havi átalány (1 hó / napi 6 alkalom):



30 másodperc napi 6 alkalommal 1 havi megjelenéssel – 20.000.- Ft
60 másodperc napi 6 alkalommal 1 havi megjelenéssel – 35.000.- Ft

Spotgyártás díja: 5.000.- Ft

Eseti megjelenés:



150 Ft / másodperc / alkalom
minimum 10 megjelenés

Spotgyártás díja: 8.000.- Ft

Felárak:
1. Időponthoz kötött reklámblokkban való elhelyezés esetén
2. Reklámspot gyártása 5 munkanapon belül
3. Reklámspot gyártása több hanggal

+50%
+100%
+1.000.- Ft/hang

Engedmények:
1. 3 hónap megrendelés esetén -10% kedvezmény egyösszegű fizetéskor.
2. 6 hónap megrendelés esetén -20% kedvezmény egyösszegű fizetéskor.
3. 12 hónapos megrendelés esetén -30% kedvezmény egyösszegű fizetéskor.
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ZENEI REKLÁM
Csomagunkat kezdő előadóknak ajánljuk, akik a rádió által szeretnék új dalaikat befutatni. (A
dalok az automatába is bekerülnek a megrendelt időtartamra.)

Havi átalány (1 hó / napi 6 alkalom):



3 dal napi 6 (2/2/2) alkalommal 1 havi megjelenéssel – 20.000.- Ft
8 dal napi 6 alkalommal 1 havi megjelenéssel – 35.000.- Ft

Frédy Show fellépőinek:




maximum 5 dal napi 5 alkalommal 1 havi megjelenéssel
20 perces PR interjú személyesen, rögzítve illetve telefonos felvételről
Ára: 20.000.- Ft

Engedmények:
1. 3 hónap megrendelés esetén -10% kedvezmény egyösszegű fizetéskor.
2. 6 hónap megrendelés esetén -20% kedvezmény egyösszegű fizetéskor.
3. 12 hónapos megrendelés esetén -30% kedvezmény egyösszegű fizetéskor.

SZPONZORÁCIÓ
A hírek kivételével lehetőség van a MERCY RÁDIÓ műsorainak szponzorálására. A szponzorált
műsor előtt és után utalunk az adás támogatójára.


A szponzoráció díja: 50.000.- Ft / hó / műsor

Teljes műsorsáv szponzorálása esetén a díj egyedi megállapodás tárgya.

Információs műsorok szponzorálása:
Lehetőség van a rövid információs műsorok (pl. horoszkóp, hírek, időjárás-jelentés, sporthírek,
receptműsor stb.) szponzorálására. Az információs műsorok minimum 1 hónapra
szponzorálhatóak. A szponzorált műsor előtt vagy után utalunk a szponzorra. A spot gyártási
költsége a megrendelőt terheli. Az információs műsorok szponzorálási díját a MERCY RÁDIÓ a
reklámspotok 50%-kal emelt ára szerint számlázza. A számlázás alapja a spot időtartama (max. 5
sec, 1.000.- Ft / alkalom)



Sugárzási díj: 200.- Ft / másodperc / alkalom
Gyártási költség: 3.000.- Ft

Mercy Rádió médiaajánlat

3

REKLÁMRIPORT, PR RIPORT
A reklámriport megrendelésekor PR beszélgetést készítünk a cég vezetőjével vagy képviselőjével a
megrendelt időtartamban. Amennyiben a riport a MERCY RÁDIÓ stúdiójában készül, gyártási
költséget nem számítunk fel.



Sugárzási díj: 10.000 Ft / maximum 20 perc
Gyártási költség: 3.000.- Ft / maximum 20 perc

REKLÁMJÁTÉK
Kvízjáték sugárzása a megrendelő által kért témában. Nagyobb megrendelés esetén a MERCY
RÁDIÓ vállalja az érdekes, figyelemfelkeltő kérdések összeállítását.
1. A játékra a sugárzás előtt 5-10 perccel fölhívjuk a hallgatók figyelmét úgy, hogy a
megrendelő neve is elhangzik. Ezen kívül a válaszadáskor is közöljük a megrendelő cég
nevét, illetve rövid tájékoztatást adunk a cégről.
Ára: 5.000.- Ft/alkalom
2. A játék végén egyszer elhangzik a Cég neve, a kérdést a MERCY RÁDIÓ határozza meg.
Megrendelés minimum 10 alkalomra.
Ára: 2.000.- Ft/alkalom
A játék nyereményeinek értéke minimum 2.000 Ft lehet, amelyet a megrendelő cég köteles
biztosítani a postázási költségekkel együtt.
A feltüntetett árak stúdiójátékokra vonatkoznak, de lehetőség van külső helyszíni játékokra,
sorsolások levezetésére.


Ára: a játék díja + kiszállási költség

LAKOSSÁGI KÖZLEMÉNY
Magánszemélyek rendelhetik meg, terjedelme maximum 250 karakter.


Sugárzási díj: 2.500.- Ft/ 3 beolvasás
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REKLÁMKÖZLEMÉNY, PROGRAMAJÁNLÓ
A megrendelő által kért reklám tartalmú szöveg beolvasása. A közlemény hossza maximum 250
karakter.




Sugárzási díj: 1.000.- Ft/beolvasás
Gyártási költség: 1.000.- Ft
Minimum 5 beolvasás rendelhető meg

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. 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:
mercyegyuttes@vipmail.hu
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