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RENATA KÖSZEGHYOVÁ – 0948 651 655   
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Rádio WOW s.r.o. 

A.Kmeťa 531 

957 01 Bánovce nad Bebravou 

IČO:45303711, IČDPH: SK2022937290 

obchod@radiowow.sk  

Ceny sú uvedené bez DPH 20% 

  PPRREEČČOO  RREEKKLLAAMMAA  VV  RRÁÁDDIIUU  VV  RRÁÁMMCCII  SSÚÚŤŤAAŽŽEE??  

 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 280.000 potenciálnymi 

poslucháčmi a denne si ho naladí 28.470 poslucháčov. (zdroj: 

prieskum agentúry MEDIARESEARCH) 

 

  PPRREEČČOO  PPRROOPPAAGGÁÁCCIIAA  SSÚÚŤŤAAŽŽOOUU  ??  

 Veľká vianočná súťaž patrí k najpočúvanejším programom 

počas celého roka 

 Poslucháči počúvajú rádio so zvýšenou vnímavosťou keďže 

môžu niečo vyhrať úplne zadarmo (žiadne SMS). 

 

  PPRREEČČOO  PPRRÁÁVVEE  RRÁÁDDIIOO  WWOOWW??  

 Táto kampaň je prispôsobena 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  
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PPOOKKRRYYTTIIEE  RRÁÁDDIIAA  WWOOWW  

Územia, kde Vašu reklamu môžu zákazníci počuť   
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OO  VVIIAANNOOČČNNEEJJ  SSÚÚŤŤAAŽŽII  

 História 

Vianočná súťaž prebieha v rádiu WOW pravidelne vždy pred Vianocami už od 

začiatku vysielania 1.6.2011 spolu z Veľkou Letnou súťažou. Poslucháči danú súťaž 

očakávajú aj v roku 2013 a rádio WOW aktuálne hľadá partnerov tejto súťaže. 

Rok 2011 – počet prihlásených 1241 poslucháčov, 33 výhercov 

Rok 2012 – počet prihlásených 3257 poslucháčov, 60 výhercov 

Upútavka bola vysielaná 10x denne počas 4 týždňov. Veľké žrebovanie na štedrý 

deň 24.12.2013. Počúvanosť počas decembra 2012 bola priemerne 21.000 denných 

poslucháčov. Počas žrebovania 29.200 poslucháčov. 

Priebeh súťaže 

Začiatok súťaže: 6.12.2013 (po Mikuláši) 

Koniec súťaže: 24.12.2013 (žrebovanie na štedrý deň) 

Základným pravidlom súťaže je registrácia poslucháča formou vyplnenia 

registračného formuláru a prinesenie vianočnej ozdoby na náš vianočný stromček 

umiestnený priamo v rádiu wow na adrese A.Kmeťa 531, 957 01 Bánovce nad 

Bebravou prípadne duplicitne aj v Partizánskom už niektorého z partnerov 

(spresníme do začiatku). 

Podporená bude vo vysielaní, 2x formou hromadných emailov, citilightov 

v Partizánskom, billboardmi v BN, PE a PD letákmi a plagátmi na prevádzkach 

partnerov. 

 

PPAARRTTNNEERRII  MMIINNUULLÉÉHHOO  RROOČČNNÍÍKKAA  

Partneri sa rozdelili na: 

- Hlavný partner 

- Partneri 

- Mediálny partneri 

 

Hlavný partner v roku 2012 bola predajňa ANMARCOMP 

Partnermi boli: 

Jazyková škola Helen Doron 

PE Taxi 

Jazyková škola ALIZ 

Sbshop.sk 

Mirotravel PE 

Salón Erika 

Milsy 

 

Tento rok môžete byť aj Vy!  

LIMO-pe.sk 

Esprit cetrum 

Solárium Ergoline BN 

Orieška predajňa BN 

Albatros media vydavateľstvo 

Tujeto.sk eshop 
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AAKKOO  ZZAAČČAAŤŤ  

jednoducho! 

 

Kontaktujte nás na adrese sutaz@radiowow.sk a napíšte aké ceny môžete ponúknuť 

a v akej celkovej hodnote. Uveďte svoje kompletné kontaktné údaje a kategóriu do 

ktorej chcete byť pridelený: 

Hlavný partner 

Hlavný partner môže byť len jeden. Podmienkou je darovanie ceny s vyššou 

hodnotou v celkovej výške aspoň 300,-eur a úhrada sponzorského príspevku 

v hodnote 1000,-Eur. 

Od nás získate: 

- Spomenutie Vašej firmy v každej jednej upútavke a moderátorskom 

vstupe venovanému súťaži (prezentácia cien). 

- Označenie ako hlavný partner na všetkých propagačných materiáloch, 

webe, vo vysielaní (letáky, billboardy, facebook, web, citilight) 

- Označenie v hromadnom emaily všetkým poslucháčom vrátane prekliku 

na web 

- Označenie za hlavného partnera počas žrebovania niekoľko krát 

- Odovzdanie ceny vo vysielaní v spojení s prezentáciou spoločnosti 

- Reklamný rozhovor počas trvania súťaže alebo po jej skončení 

-  

Partner 

Partnerov môže byť niekoľko. Podmienkou je darovanie ceny v celkovej výške aspoň 

30eur a úhrada sponzorského príspevku v hodnote  150,-Eur. 

Od nás získate: 

- Spomenutie Vašej firmy v každej jednej upútavke a moderátorskom 

vstupe venovanému súťaži (prezentácia cien). 

- Označenie ako partner na všetkých propagačných materiáloch, webe, 

vo vysielaní (letáky, billboardy,facebook, web, citilight) 

- Označenie v hromadnom emaily všetkým poslucháčom vrátane prekliku 

na web 

- Označenie za partnera počas žrebovania danej ceny 
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Partner FREE 

Free partnerov môže byť len zopár. Rozdielom je, že free partner nemusí platiť 

sponzorský príspevok 150,-eur, ale musí dať vyššiu cenu pre poslucháčov. 

Podmienkou je darovanie ceny v celkovej výške aspoň 150eur. Zároveň dostáva 

reklamu len na tlačovinách, hromadných emailov  a počas žrebovania. 

V upútavkách zaznie len cena. 

Od nás získate: 

- Označenie ako partner na všetkých propagačných materiáloch, webe, 

vo vysielaní (letáky, billboardy,facebook, web, citilight) 

- Označenie v hromadnom emaily všetkým poslucháčom vrátane prekliku 

na web 

- Označenie za partnera počas žrebovania danej ceny 

-  

Mediálny partner 

Úlohou mediálnych partnerov je vzájomná výmena reklamného priestoru. Mediálny 

partner ponúkne reklamu na túto súťaž a ako protihodnotu dostane reklamu v rádiu 

WOW. Hodnota poskytnutej reklamy je viazaná vzájomnou dohodou oboch strán. 

Od nás získate: 

- Označenie ako mediálny partner na všetkých propagačných 

materiáloch, webe, vo vysielaní (letáky, billboardy,facebook, web, 

citilight) 

- Označenie v hromadnom emaily všetkým poslucháčom vrátane prekliku 

na web 

- Označenie za mediálneho partnera počas žrebovania danej ceny, ktorý 

pomohol propagovať súťaž 
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UUKKÁÁŽŽKKYY  TTLLAAČČOOVVÍÍNN  ZZ  MMIINNUULLÉÉHHOO  RROOČČNNÍÍKKAA  

  

FFAACCEEBBOOOOKK  AA  WWEEBB  GGRRAAFFIIKKAA  

  

 

VVIIAANNOOČČNNÝÝ  SSTTRROOMMČČEEKK  SS  OOZZDDOOBBAAMMII  OODD  PPOOSSLLUUCCHHÁÁČČOOVV  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UUPPÚÚTTAAVVKKAA  VVOO  VVYYSSIIEELLAANNÍÍ  

https://soundcloud.com/martin-jursa/ve-k-viano-n-s-a 

WWEEBB  

http://www.radiowow.sk/web1/index.php/novinky-radia-wow/item/176-

viano%C4%8Dn%C3%A9-akcie-2012  
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