


Dlaczego warto reklamować się w Radiu 7?

 Jesteśmy najchętniej słuchaną lokalną rozgłośnią
na północnym Mazowszu i Działdowszczyźnie.

 Docieramy do mieszkańców powiatów mławskiego, żuromińskiego i działdowskiego. 
Słychać nas również w Ciechanowie, Nidzicy i Sierpcu.

 Program adresujemy do słuchaczy w wieku 30+.

 Muzyka Radia 7 jest odbierana entuzjastycznie, przywołuje pozytywne           
wspomnienia i nie można jej znaleźć w żadnej innej stacji.

 Umilamy życie codzienne: w domu, w pracy, na działce, w samochodzie.

 Na bieżąco informujemy o najważniejszych wydarzeniach lokalnych i regionalnych.

 Tworzymy radio interaktywne, budując bliską więź z odbiorcą. 

 Dzięki temu nasza marka jest silnie rozpoznawalna,
a wraz z nią Twoje produkty i usługi.



 spot reklamowy do 12 sekund: 15 zł;

 spot reklamowy 13-20 sekund: 20 zł;

 spot reklamowy 21-30 sekund: 40 zł;

 za każdą kolejną sekundę: +5 zł

Realizujemy kampanie o wartości nie mniejszej niż 300 zł netto.

Podane ceny są cenami netto.



Prognoza pogody - 8-sekundowy komunikat sponsorski
(pakiet tygodniowy - emisje: poniedziałek-piątek,
godz. 07:04, 07:34, 08:04, 08:34, 09:04, 14:34, 15:34):
- 1 wskazanie (przed lub po prognozie): 800 zł;
- 2 wskazania (przed i po prognozie): 1200 zł

„Niedzielna biesiada”:
- 4 emisje (co godzinę): 500 zł;
- pakiet 4 kolejnych programów: 1500 zł

„Wieczorynka Radia 7”:
- 4 emisje podczas programu: 500 zł;
- pakiet 2 programów (piątek + sobota): 800 zł

Pozostałe audycje do uzgodnienia. Podane ceny są cenami netto.



 kampanie powyżej 50 emisji: 10%;

 kampanie powyżej 100 emisji: 25%;

 kampanie powyżej 200 emisji: 50%

Uwaga: spoty do 12 sekund nie są objęte rabatem. 

Rabaty nie sumują się.



 spot reklamowy (1 lektor, muzyka, montaż): 120 zł;

 każdy kolejny lektor: +50 zł;

 muzyka komponowana od 300 zł;

 piosenka reklamowa od 500 zł

Podane ceny są cenami netto.



Emisja bloków reklamowych:

 od 07:00 do 19:00: 18, 38 i 55 minut po pełnej godzinie;

 po 19:00: 30 minut po pełnej godzinie



telefon: 23 689 18 88 wew. 11
tel. kom.: 792 104 104
e-mail:  reklama@radio7.pl

Zlecenia reklam i ogłoszeń przyjmujemy wyłącznie drogą 
telefoniczną i mailową.
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