
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSLOVÍME ŠIROKÉ SPEKTRUM 

POSLUCHÁČOV V REGIÓNE! 

 

 

  
CENNÍK REKLAMNÉHO ČASU  

PLATNÝ OD 1.9.2011
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  PPRREEČČOO  RREEKKLLAAMMAA  VV  RRÁÁDDIIUU??  

 reklama v rádiu je najefektívnejším spôsobom pre oslovenie 

Vašich zákazníkov... nových, ale aj tých tradičných. 

 reklama v rádiu je oproti reklame v novinách finančne 

efektívnejšia a osloví oveľa viac zákazníkov. 

 reklame v rádiu účinkuje okamžite 

 reklamu v rádiu budú Vaši zákazníci počuť kdekoľvek, v práci, 

doma, v aute, v obchodoch, reštauráciách a baroch ... 

 Vaša reklama v rádiu je jednoducho účinná, lacná a efektívna. 

 

  PPRREEČČOO  RREEGGIIOONNÁÁLLNNEE  RRÁÁDDIIOO  ??  

 Radio WOW vysiela práve pre Vašich zákazníkov a obchodných 

partnerov, ktorých zaujíma, čo sa deje v ich regióne. 

 Väčšina Vašich zákazníkov žije práve tu. V okruhu niekoľkých 

desiatok kilometrov od Vás. A všade tam kde žijú, sme my. My, 

Vaše Radio WOW. Mapujeme dianie v miestach pokrytých 

našim signálom 

 

  PPRREEČČOO  PPRRÁÁVVEE  RRÁÁDDIIOO  WWOOWW??  

 Naše ceny sú prispôsobené tak, aby si reklamu „u nás“ mohli 

dovoliť aj menšie firmy 

 Vždy nájdeme výhodné riešenie pre Vás. 

 Denne Radio WOW naladí viac ako 14.000 poslucháčov cez 

frekvenciu 90,4 MHz a stovky poslucháčov cez internet. 

 Široké spektrum poslucháčov! Vďaka jedinečnému hudobnému 

formátu vysielania „European Hit Radio“ v kombinácií s HOT AC 

+ špecializované relácie (80´s, 90´s, NEW HIT, SK&CZ, ŽIVIJO – 

Pesničky pre Jubilantov) dokážeme osloviť všetky vekové 

skupiny 14 - 29 rokov, 29 – 42 rokov a 42 - 69 rokov. 

 

 

P R E T O Ž E   

R Á D I O  W O W   

J E  V A Š E  

R E G I O N Á L N E  R A D I O .  
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PPOOKKRRYYTTIIEE  RRÁÁDDIIAA  WWOOWW  

Územia, kde Vašu reklamu môžu zákaznící počuť  
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KKOOMMPPOONNOOVVAANNÁÁ  RREEKKLLAAMMAA  

zviditeľnite sa maximálne! 

Prezentácia vo forme reklamných spotov je najúčinnejším prostriedkom zvýraznenia 

a zviditeľnenia Vašej ponuky. Profesionálne spracovaná reklama s použitím 

zvukových a hudobných efektov zaručí rýchlu a účinnú zapamätateľnosť u 

poslucháčov – vašich terajších aj budúcich zákazníkov. 

Cena odvysielania 30“ spotu podľa času 

6.00 – 10.00  10.00 – 12.00  12.00 – 15.00  15.00 – 18.00  18.00 – 20.00  20.00 – 06.00  

13,- € 13,- € 13,- € 13,- € 7,- € 7,- € 

Cena odvysielania 20“ spotu podľa času 

6.00 – 10.00  10.00 – 12.00  12.00 – 15.00  15.00 – 18.00  18.00 – 20.00  20.00 – 06.00  

12,- € 12,- € 12,- € 12,- € 6,- € 6,- € 

Cena odvysielania 15“ spotu podľa času 

6.00 – 10.00  10.00 – 12.00  12.00 – 15.00  15.00 – 18.00  18.00 – 20.00  20.00 – 06.00  

10,- € 10,- € 10,- € 10,- € 5,- € 5,- € 

Spot index 

Sec 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

% 55 65 75 80 90 100 115 130 150 160 170 180 

 

 

KKOOMMPPOONNOOVVAANNÁÁ  RREEKKLLAAMMAA  

Komponovaná reklama - dramatizácia reklamného textu načítaný jedným / 

viacerími hlasmi, pričom je použitý zvukový podklad a efekty. Jedná sa o atraktívnu 

reklamu, ktorá najviac zaujme a pobaví poslucháčov – zákazníkov.  

Cena výroby takejto reklamy je od 50,- €. 

Doplatok za odkúpenie práv k odvysielaniu v iných médiách je 170,- €. 

 

Príklad výpočtu ceny pre 20ks komponovanej reklamy 30“ : 

VÝROBA 50,- € + 20ks x 13,- € REKLAMA 30“sec  = 50 + 260 = 310,- € 
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ČČÍÍTTAANNÁÁ  RREEKKLLAAMMAA  

jednoducho sa zviditeľnite! 

„Čítaná reklama“ 20 sec. a 30 sec. je jednoduchou formou reklamy, kde je reklamný 

text čítaný jedným hlasom, pričom je použitý jednotný zvukový podklad.  

Cena za výrobu čítanej reklamy je 20,- €. 

Doplatok za odkúpenie práv k odvysielaniu v iných médiách je 170,- €. 

 

Cena odvysielania 20“ čítanej reklamy podľa času 

6.00 – 10.00  10.00 – 12.00  12.00 – 15.00  15.00 – 18.00  18.00 – 20.00  20.00 – 06.00  

5,- € 5,- € 5,- € 5,- € 3,- € 3,- € 

Cena odvysielania 30“ čítanej reklamy podľa času 

6.00 – 10.00  10.00 – 12.00  12.00 – 15.00  15.00 – 18.00  18.00 – 20.00  20.00 – 06.00  

7,- € 7,- € 7,- € 7,- € 4,- € 4,- € 

 

 

Príklad výpočtu ceny pre 20ks čitaných spotov : 

VÝROBA 20,- € + 20ks x 7,- € REKLAMA 30“sec  = 20 + 140 = 160,- € 
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SSPPOONNZZOORRIINNGG  RREELLÁÁCCIIÍÍ,,  BBLLOOKKOOVV,,  RRUUBBRRÍÍKK  ––  1100““  

menej slov často povie viac! 

Takáto forma reklamy je mimoriadne vhodná na zviditeľnenie vašej firmy, alebo 

značky,alebo zvýšenie image Vačej spoločnosti.  Jej účinok na vašich zákazníkov je 

o to vyšší, nakoľko je z časového pohľadu programovej skladby oddelená od iných 

komerčných oznamov. 

ČČAASSOOVVÉÉ  ZZNNAAMMEENNIIEE  

„Presný čas vám prináša …  “ nasleduje niekoľko slov (v max. trvaní 10 sekúnd) ktoré 

popisujú vašu značku, firmu, alebo službu / slogan. Cena za odvysielanie vášho textu 

je 3,- €. 

PPOOČČAASSIIEE  

Počasie sa týka každého z nás a preto poslucháči pri tejto rubrike zbystria pozornosť. 

Môže to byť práve vaša firma, značka, slogan (v max. trvaní 10 sekúnd), kto im 

správy o počasí prinesie. Cena za odvysielanie vášho textu na začiatku a konci 

rubriky o počasí je 6,- €. 

DDOOPPRRAAVVNNÝÝ  SSEERRVVIISS  

Nielen motoristi zvyknú pri tejto rubrike zbystriť pozornosť. Môže to byť práve vaša 

firma, značka, slogan (v max. trvaní 10 sekúnd), kto im správy o dopravnej situácii 

prináša. Cena za odvysielanie vášho textu na začiatku a konci tejto rubriky je 6,- €. 

  

ŠŠPPEECCIIAALLIIZZOOVVAANNÉÉ  HHUUDDOOBBNNOO--ZZÁÁBBAAVVNNÉÉ  RREELLÁÁCCIIEE  

Pondelok – SK/CZ 

Utorok – hudba 80-tych rokov 

Streda – hudba 90-tych rokov 

Štvrtok – hudobné novinky 

Piatok – veľké Haloo, Disko live 

Sobota – Disco live, Zivijoo 

  

Cena za odvysielanie vášho textu na začiatku a konci tejto hudobnej relácie je 40,-€ 

+ vám poskytneme v tejto cene priestor pre súťaž  /3x avizovanie súťaže a 1x 

žrebovanie víťaza/.   

 

Vami daná cena do súťaže, aby oslovila poslucháčov, by mala byť v hodnote min. 

30,- € 

 

 

Cena za výrobu spotov je 10,- €  

 

 

 

Príklad výpočtu ceny pre 20 spotov dopravneho servisu : 

VÝROBA 10,- € + 20ks x 6,- € DOPRAVNÝ SERVIS = 10 + 180 = 190,- €  
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RREEKKLLAAMMNNÝÝ  RROOZZHHOOVVOORR  

povedzte to osobne! 

Reklamným rozhovorom máte možnosť odprezentovať výnimočné vlastnosti vašich 

produktov, alebo služieb. Táto forma reklamy je žiadaná aj z dôvodu prezentácie 

vášho osobitého prístupu ku svojim zákazníkom.  

Reklamný rozhovor s vami pracovníci Rádia WOW vopred zaznamenajú a spracujú 

tak, aby maximálne spĺňal vaše predstavy. Jeho následné odvysielanie bude znieť 

ešte vyváženejšie a profesionálnejšie, ak  využijete služby nášho nahrávacieho 

štúdia. 

Cena odvysielania reklamného rozhovoru (max. 5 min)  

Dopoludnie Popoludnie  Večer  

100,- € 100,- € 100,- € 
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RREEKKLLAAMMNNÁÁ  SSPPOOTTRREEBBIITTEEĽĽSSKKÁÁ  SSÚÚŤŤAAŽŽ  

odprezentujte sa a potešte druhých! 

Človek je od prírody tvor súťaživý. Aj preto sa spotrebiteľské súťaže v rádiách tešia 

veľkej popularite. Kontakt moderátora s poslucháčom, zábava, napätie, radosť 

z výhry. Najlepšie predpoklady, aby vaša značka, firma, služba, alebo produkt získali 

ešte výraznejšie miesto v podvedomí vašich zákazníkov.  

Reklamné spotrebiteľské súťaže sú dramaturgicky umiestňované do kľúčových 

programových blokov v pracovných dňoch aj cez víkend.  

Hodnota ceny venovanej do súťaže by nemala byť nižšia ako 30,- €. 

Cena odvysielania spotrebiteľskej súťaže 

Balíček A – v 1 hod. Balíček B – v 1 relácii 

Štart 

súťaže 

Avizovanie 

súťaže 

Žrebovanie 

súťaže 

CENA Štart 

súťaže 

Avizovanie 

súťaže 

Žrebovanie 

súťaže 

CENA 

1x 4x 1x 50,- € 1x 8x 1x 80,-  € 

 

Príklad výpočtu 1 súťaž – Baliček A  : 

1x súťaž = 6 x avizo/žrebovanie = 50,- € 

 

Príklad súťaže na celý týždeň PO - PIA,  Balíček A : 

5x súťaž =5x (6x avizo/žrebovanie) = 5 x 50 = 250,- €  
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OObbjjeemmoovvéé  zzľľaavvyy  

 

„Opakovanie je matkou múdrosti“. V reklame je táto stará pravda povýšená na 

úspech.  

Vy máte produkt, značku, službu, zámer. My máme komunikačný kanál smerujúci 

práve k vašim zákazníkom a spotrebiteľom. Spoločne nájdeme najvhodnejšie 

riešenie, ako z týchto faktov vytvoriť fungujúcu a účinnú propagačnú symbiózu.  

Nielen opakovaním komerčných produktov vo vysielaní, ale aj ich vhodnou 

kombináciu znásobíte ich účinok. Poraďte sa s nami a ušetríte! 

 

Počet odvys. 

spotov 
50 - 70 71 - 100 101 - 150 151 - 250 Nad 250 

zľava 2% 7% 10% 15% dohoda 
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DDIIRREECCTT  MMAAIILL  ––  EEMMAAIILL  &&  SSMMSS  PPOOSSLLUUCCHHÁÁČČOOMM  

Priame oslovenie 36.000 ľudí = účinná reklama 

Kombinácia klasickej kampane a direct mailingu (email + sms) býva mimoriadne 

úspešná. Poslucháč dostane Vašu ponuku do svojej mailovej schránky, prečíta si ju a 

preklikne na Vašu web stránku alebo si ponuku prečíta priamo vo svojom mobilnom 

telefóne, ktorý má vždy so sebou. Buďte flexibilnejší ako konkurencia.  

 

Ušetrite za tlačové náklady, poštové poplatky a čas doručenia materiálov k 

príjemcovi. Vyskúšajte tento na Slovensku nový druh reklamnej kampane, ktorý v 

zahraničí bežne používajú takmer všetky spoločnosti. Navyše naša spoločnosť má 

ošetrené zasielanie v súlade so zákonom o nevyžiadanej reklame, čiže zasielanie je 

plne legálne, rýchle a úspešné. Email obsahuje aj odkaz pre odhlásenie z ďalšieho 

prijímania emailov, preto je každý direct mail nenásilný a priateľský. 

 

Príjemca sa nedozvie, že bol e-mail zaslaný hromadne.  Správa vyzerá ako ručne 

písaná a doručená priamo jednému príjemcovi (možnosť personalizácie).  

SMS správy odchádzajú priamo cez operátora a poslucháčovi sa namiesto čísla 

zobrazí ako odosielateľ: RadioWOW.sk 

- Okamžitá efektivita – zvýšenie návštevnosti webu, 

- Zasielame len na e-maily poslucháčov, ktorí súhlasili s prijímaním e-mailov 

- Nejedná sa o SPAM, ale o informačný newsletter, 

- Odpoveď na newsletter príde na Váš e-mail (služba zdarma na požiadanie), 

- Veľmi dobré referencie od portálov (inzertné, hráčske, spravodajské), 

- Posielame z vlastných profesionálnych SMTP serverov 

- Získate silné a známe meno vašej firmy/webu 

 

Je to jednoduché! 

Vy nám pošlete text (alebo html kód v kódovaní UTF-8), ktorým chcete osloviť 16tis 

ľudí, my ho rozošleme, zákazníci si ho nájdu vo svojej e-mailovej schránke, kliknú na 

odkaz a dostanú sa na váš web. 

 

Počet emailov Lokalita Cena 

16.000 emailov (k 14.8.11) Bánovce nad Bebravou Namiesto 520,- iba 380,-Eur 

8.000 emailov (k 14.8.11) Bánovce nad Bebravou Namiesto 320,- iba 230,-Eur 

36.000 emailov (k 14.8.11) Celé Slovensko Namiesto 990,- iba 590,-Eur 

16.000 emailov (k 14.8.11) Celé Slovensko Namiesto 520,- iba 380,-Eur 

Ceny sú konečné, vrátane návrhu grafiky a poplatku za prenos údajov cez server 

  

Počet SMS Lokalita Cena 

5.300 (k 14.8.11) Bánovce nad Bebravou Namiesto 990,- iba 590,-Eur 

Cena je vrátane poplatku 0,06 Eur za 1 odoslanú SMS pre operátora 

 

Všetky ceny uvedené v tomto materiály sú bez DPH 



M Technologies, s.r.o. 

Nám. SNP 3 

974 01 Banská Bystrica 

IČO:45303711, IČDPH: SK2022937290 

WWWWWW..RRAADDIIOOWWOOWW..SSKK  ––  MMIIEESSTTOO  PPRREE  VVAAŠŠUU  RREEKKLLAAMMUU  

Internet vládne svetu, prečo z toho neprofitovať... 

Využite možnosť propagovať svoju spoločnosť, alebo služby prostredníctvom 

internetového portálu www.radiowow.sk. Denne náš web navštívi viac ako 1500 

návštevníkov, ktorí sledujú novinky, informácie a počúvajú Radio WOW 

prostredníctvom tejto internetovej stránky. Ponúkame niekoľko reklamných plôch pre 

Vašu reklamu v prijateľných cenách. 

Kombináciou reklamy v éteri Radia WOW a na web stránke Radia WOW máte 

zaručené, že oslovíte desaťtisíce poslucháčov a Vaša reklama sa zapíše do 

povedomia zákazníkov.    

 

Rozmer 

banneru 

468x60 
predná  strana 

HORE 

468x60 
predná strana 

DOLU 

728x90 
predná strana 

HORE 

728x90 
predná strana 

DOLU 

190x624 
pravá strana 

 

Cena na 

mesiac 

40,- € 25,- € 60,-€ 45,-€ 60,-€ 

 

Rozmer 

banneru 
190x190 

pravá strana 
190x100 

pravá strana 
190x50 

pravá strana 
Textový 

odkaz 

Vlastný 

rozmer 

Cena na 

mesiac 

40,- € 25,- € 19,-€ 10,-€ Info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radiowow.sk/
http://www.radiowow.sk/
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468px x 60px 

 

 

728px x 90px 

 

 

190px x 624px 

 

 

190px x 190px 

 

 

190px x 100px 

 
 

190px x 50px 

 
Textový odkaz 
odkaz v texte www.vašastránka.sk, alebo ..... nájdete v predajni VAŠAPREDAJŇA  

http://www.vašastránka.sk/
http://www.radiowow.sk/

