Marketingová prezentace a nabídka
reklamy pro rok 2012

Nejlepší výběr taneční muziky
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ClubRadio.cz – popis, hudba a pořady
Moderní a svěží online internetové taneční rádio zaměřené převážně na taneční
hudbu různých stylů. O chod rádia se starají 2 majitelé spolu s dalšími 10 externími
spolupracovníky. Převážnou část programu tvoří hudební styly Dance, Trance, House
a stále více oblíbený styl R`n`B. Ve vysílání se pro zpestření hudebního proudu
objevuje i Pop, Rock a muzika 90. let.
Program rádia vyplňují tematicky založené pořady, ve kterých si každý posluchač
najde svoji oblíbenou hudbu. Pořady se specializují na stěžejní hudební styly Dance,
Trance a House.
ClubRadio.cz oficiálně a exkluzivně vysílá rádiové show, známé u nás i po celém
světě, jako jsou: The Techno Trance Radio Show, In Trance I Believe, Chec Music, le
Mix de P.M.C., Italo Dance Chart, Andrea Fiorino Mastermix a DanceChart Mixtape.
Hlavním a nejposlouchanějším živým pořadem je 3-hodinová Live show s Matonym a
Radkem.
ClubRadio.cz – posluchač
Hlavní cílovou skupinou ClubRadia.cz jsou posluchači ve věku 15-35 let, avšak jsou i
posluchači pod 15 let, resp. nad 35 let.
Studenti středních a vysokých škol a již dospělí pracující lidé, kteří aktivně využívají
svůj volný čas a již myslí na svoji budoucnost. Posluchač ClubRadia.cz je
společenský, chce se bavit, má všeobecný přehled, zajímá se o kulturní, hudební
aktuality a akce, novinky na trhu. Velmi aktivně a s přehledem využívá všech služeb
internetu, včetně on-line nákupu a rezervací.
Posluchač se dozví spoustu informací z hudebního světa, mají přehled o novinkách,
aktuálních trendech a prohloubí své hudební a všeobecné znalosti.
ClubRadio.cz - on-line a poslechovost
K distribuci signálu přímo k posluchači využívá ClubRadio.cz servery portálu
Radioo.cz. Dalším distributorem je renomovaný on-line portál PLAY.CZ se kterým má
také ClubRadio.cz uzavřenou hromadnou smlouvu o autorských právech a odměnách.
ClubRadio.cz si týdně naladí cca 6000 unikátních posluchačů s průměrnou dobou
poslechu na jednoho posluchače v délce 150 minut.
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Nabídka reklamní prezentace
ClubRadio.cz nabízí prakticky dvě možnosti reklamy. První možností je reklama
formou bannerů a textové reklamy na webu rádia a Facebooku. Druhou možností je
reklama formou reklamních spotů ve vysílání rádia.
Nejefektivnější je komplexní reklamní kampaň, která využívá obou způsobů
prezentace. V této verzi nabízíme velmi zajímavé slevy za celou kampaň.
1) Bannerová a textová reklama
Tato reklamní kampaň představuje umístění banneru na hlavní stránku
http://clubradio.cz , jeho rozměry je možné konzultovat na základě Vašeho
požadavku. Standardní cena za měsíční umístění banneru je 500,-Kč s DPH.
Prezentace na Facebooku, dvakrát týdně, v době nejposlouchanějšího živého vysílání
(úterý 18 - 21 hod) a v dalším termínu (dle dohody) stojí 100,-Kč s DPH.
2) Reklama formou reklamních spotů

Ceník spotové reklamy
Cena za 1 odvysílání
10s spotu
Cena za 1 odvysílání
20s spotu
Cena za kompletní
výrobu reklamního
spotu

hlavní vysílací čas
9 – 20 hod, po - ne
40,-Kč
60,-Kč
1500,-Kč

součástí reklamního spotu je hudební podkres, reklamní sdělení moderátorem rádia a výsledný mix
veškeré ceny jsou s DPH

Pro další informace, slevy a konkrétní cenové nabídky reklamních balíčků Vaší
kampaně kontaktujte obchodní oddělení rádia na e-mailu obchod@clubradio.cz.
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