
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSLOVÍME 660.000 
POSLUCHÁČOV V REGIÓNE! 

TRENČÍN, NITRA, BÁNOVCE NAD 
BEBRAVOU, PARTIZÁNSKE, PRIEVIDZA, 

NOVÁKY, BOJNICE, DUBNICA NAD 
VÁHOM, TOPOĽČANY, POVAŽSKÁ 

BYSTRICA, ILAVA, PÚCHOV A OKOLIE 
 

RÁDIO WOW S.R.O., Ľ. ŠTÚRA 6 – DOM SLUŽIEB, 1. POS., 
957 01 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU 

WWW.RADIOWOW.SK 
 

PLATNÝ OD 1.3.2017



Rádio WOW s.r.o. 
Ľ.Štúra 6. – Dom Služieb 
957 01 Bánovce nad Bebravou 
IČO:45303711, IČDPH: SK2022937290 
obchod@radiowow.sk, 0948 651 655 
Ceny sú uvedené bez DPH 20% 

  PPRREEČČOO  RREEKKLLAAMMAA  VV  RRÁÁDDIIUU??  
 Rádio funguje na základe častého opakovania 
 Od rádia ľudia neodchádzajú počas reklamy 

 Reklama v rádiu je oproti reklame v novinách či billboardoch 
finančne efektívnejšia a osloví oveľa viac zákazníkov. Vašu 
ponuku nikto nemusí hľadať v novinách. 

 Reklamu v rádiu budú Vaši zákazníci vo veku 14 – 69 rokov 
nenásilne počuť kdekoľvek, v práci, doma, v aute, 
v obchodoch, reštauráciách a baroch ... 

 Rádio WOW je najpočúvanejšie rádio na Hornej Nitre vďaka 
trom regionálnym vysielačom s viac ako 660.000 potenciálnymi 
poslucháčmi a denne si ho naladí VIAC AKO  90.000 – 120.000 
poslucháčov.  

 

  PPRREEČČOO  RREEGGIIOONNÁÁLLNNEE  RRÁÁDDIIOO  ??  
 Rádio 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 Rádio 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 

 Široké spektrum poslucháčov! Vďaka jedinečnému hudobnému 
formátu vysielania   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 – 39 rokov a 40 - 
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  
 



Rádio WOW s.r.o. 
Ľ.Štúra 6. – Dom Služieb 
957 01 Bánovce nad Bebravou 
IČO:45303711, IČDPH: SK2022937290 
obchod@radiowow.sk, 0948 651 655 
Ceny sú uvedené bez DPH 20% 

PPOOKKRRYYTTIIEE  RRÁÁDDIIAA  WWOOWW  
Územia, kde Vašu reklamu môžu zákazníci počuť   

 

 

 

 

 

 



Rádio WOW s.r.o. 
Ľ.Štúra 6. – Dom Služieb 
957 01 Bánovce nad Bebravou 
IČO:45303711, IČDPH: SK2022937290 
obchod@radiowow.sk, 0948 651 655 
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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 15 sek. spotu podľa času 

0.00 – 6.00 - NOC 6.00 – 19.00 DEŇ 19.00 – 00.00 VEČER 

6 € 9,90 € 8 € 

Cena odvysielania 20 sek. spotu podľa času 

0.00 – 6.00 - NOC 6.00 – 19.00 DEŇ 19.00 – 00.00 VEČER 

7 € 13,90 € 9 € 

  
Cena odvysielania 30 sek. spotu podľa času 

0.00 – 6.00 - NOC 6.00 – 19.00 DEŇ 19.00 – 00.00 VEČER 

9 € 17,90 € 13 € 

 

KKOOMMPPOONNOOVVAANNÁÁ  RREEKKLLAAMMAA  
Komponovaná reklama - dramatizácia reklamného textu načítaný jedným / 
viacerými 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   99,- €. 

Doplatok za odkúpenie práv k odvysielaniu v iných médiách je +160,- €.  
Pre detailný výpočet ceny Vašej kampane kontaktujte obchodné oddelenie, ktoré 
Vám pripraví špeciálnu ponuku. 
 
Reklamné spoty sa vysielajú počas hodiny v 0:15, 0:30, 0:45, 0:59 minúte. 

Pre objednanie stačí kontaktovať na obchodné oddelenie 0948 651 653, 
obchod@radiowow.sk, alebo prísť priamo do Rádia WOW v Bánovciach nad 
Bebravou, Ľ. Štúra 6. 

 



Rádio WOW s.r.o. 
Ľ.Štúra 6. – Dom Služieb 
957 01 Bánovce nad Bebravou 
IČO:45303711, IČDPH: SK2022937290 
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ČČÍÍTTAANNÁÁ  RREEKKLLAAMMAA  
jednoducho sa zviditeľnite! 

„Čítaná reklama“. je jednoduchou formou reklamy, kde je reklamný text čítaný 
jedným hlasom – zvyčajne moderátorom v živom vysielaní  

Cena za výrobu čítanej reklamy je 0,- €, nakoľko oznam číta moderátor naživo. 

Tento druh kampane je výhodný pre krátke kampane, firemné oznamy, ponuky 
práce. (Príklad: Firma XY hľadá kuchára s nástupom ihneď, volajte XY) 

 

Cena 1 odvysielanie 20 – 30sek. čítanej reklamy je jednotná 15,-Eur 
 

Reklamu je možné prečítať v čase od 6:00 do 18:00. Doporučujeme 2-3x za deň. 
Maximálny počet čítanej inzercie je 15. Následne sa reklama považuje za spot 

a účtuje sa podľa cenníka pre reklamné spoty.  

Pre objednanie stačí kontaktovať na obchodné oddelenie 0948 651 653, 
obchod@radiowow.sk, alebo prísť priamo do Rádia WOW v Bánovciach nad 
Bebravou, Ľ. Štúra 6. 

 

 

SSPPLLÁÁTTKKOOVVÝÝ  KKAALLEENNDDÁÁRR  
Nákup reklamy na splátky 

  
Ako jediné slovenské rádio ponúkame platbu formou splátkového kalendára, ktorý 
nezaťaží Váš rozpočet a prinesie zisky. Napríklad 6 mesačnú kampaň môžete 
uhrádzať postupne formou 6-tich mesačných splátok. Splátky sú bez poplatku, bez 
úroku a poskytovateľom je priamo Rádio WOW s.r.o. 

 

Pre detailný výpočet ceny Vašej kampane a nastavenie splátok kontaktujte 
obchodné oddelenie, ktoré Vám pripraví špeciálnu ponuku šitú na mieru 
možnostiam Vašej firmy. 
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SSPPOONNZZOORRIINNGG  RREELLÁÁCCIIÍÍ,,  BBLLOOKKOOVV,,  RRUUBBRRÍÍKK  ––  1100SSEEKK..  
menej slov často povie viac! 

Takáto forma reklamy je mimoriadne vhodná na zviditeľnenie vašej firmy, alebo 
značky, alebo zvýšenie image Vašej 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 13,- €. Časové znamenie je vysielané každú hodinu od 6:00 do 24:00. 

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 19,90€ za dve odvysielania v jednom bloku (prináša/priniesla). 
Počasie sa vysiela každú hodinu v 30-tej minúte denne od 6:00 do 18:00, cez víkend 
od 14:00 do 18:00 

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 19,90 € 
(prináša/priniesla). Dopravný servis sa vysiela každú polhodinu v 20-tej a 50-tej 
minúte denne od 6:00 do 10:00, medzi 10:00 a 18:00 každú hodinu v 20-tej minúte a 
cez víkend každú hodinu v 20-tej minúte od 14:00 do 18:00. Údaje k dopravnému 
servisu sú čerpané zo Zelenej Vlny RTVS, číslo 0800 900 800. 

ŠŠPPEECCIIAALLIIZZOOVVAANNÉÉ  HHUUDDOOBBNNOO--ZZÁÁBBAAVVNNÉÉ  RREELLÁÁCCIIEE  
Pondelok – SK/CZ, Dobré Ráno, Denný mix, Pop Show 
Utorok – hudba 80-tych rokov, Dobré Ráno, Denný mix, Pop Show 
Streda – hudba 90-tych rokov, Dobré Ráno, Denný mix, Pop Show 
Štvrtok – hudobné novinky, Dobré Ráno, Denný mix, Pop Show 
Piatok – veľké Haloo, Disko live, Dobré Ráno, Denný mix, Pop Show 
Sobota – Disco live, Živijoo, Pop Show, hudobné novinky 
Nedeľa – Živijoo, hudba 80-tych rokov, Pop Show 
 
Tabuľka sponzoringu relácií na 1 týždeň 
Dobré ráno Denný mix Popshow Halloo Burza Živijó 

350,-€ 220,-€ 350,-€ 200,-€ 90,-€ 250,-€ 
 
Disco Live Hudobný 

svet 
Pianko Nočný mix Rel. 

Party/LeMIX/HnH 
 

150,-€ 250,-€ 150,-€ 200,-€ 200,-€  
 
Sponzoring relácie je možné objednať minimálne na jeden kalendárny týždeň. 
Sponzorský odkaz  bude odvysielaný každú hodinu po časovom znamení. 
 
Cena za výrobu sponzorského odkazu je 120,- € /ks (pri sponzoringu je cena za oba 
„prináša/priniesol“ ks), pri časovom znamení je cena len 60,-€ 
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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 osobitného prístupu ku svojim zákazníkom.  

Reklamný rozhovor s vami v Rádiu 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. 

 

Reklamný rozhovor je možné naživo odvysielať odkiaľkoľvek. Napr. Rozhovor 
s organizátorom kultúrnej akcie za účelom pozvania ľudí na akciu môže byť 
realizovaný priamo z akcie – telefonicky alebo priamym prenosom. Podmienkou 
pripojenia mobilného štúdia je prístup k signálu internetu 3G alebo F-OFDM 
spoločnosti Telekom a O2.  

Pre objednanie stačí kontaktovať na obchodné oddelenie 0948 651 653, 
obchod@radiowow.sk, alebo prísť priamo do Rádia WOW v Bánovciach nad 
Bebravou, Ľ. Štúra 6. 

Cena odvysielania reklamného rozhovoru (max. 3 x 3 min)  

Dopoludnie 10-12hod Popoludnie 13-14hod Príplatok za exteriér  

180,- € 160,- € 250,- € + doprava 
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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 50,- €. 

Cena odvysielania spotrebiteľskej súťaže 

Balíček A – v 1 hod. Balíček B – v 1 relácii /= 4 hodiny 

Štart 
súťaže 

Avizovanie 
súťaže 

Žrebovanie 
súťaže 

CENA Štart 
súťaže 

Avizovanie 
súťaže 

Žrebovanie 
súťaže 

CENA 

1x 4x 1x 140,- € 1x 8x 1x 190,-  € 

 
Príklad výpočtu 1 súťaž – Balíček A  : 
1x súťaž = 6 x avízo/žrebovanie = 150,- € 
 
Príklad súťaže na celý týždeň PO - PIA,  Balíček A : 
5x súťaž =5x (6x avízo/žrebovanie) = 5 x 50 = 750,- €  

Pre objednanie stačí kontaktovať na obchodné oddelenie 0948 651 653, 
obchod@radiowow.sk, alebo prísť priamo do Rádia WOW v Bánovciach nad 
Bebravou, Ľ. Štúra 6. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


