
OFERTA SPONSOROWANIA PROGNOZY POGODY

PAKIET  SPONSOROWANIE PROGNOZY POGODY –

Redakcja Nowin Andrychowskich i Radia Andrychów

ul. Krakowska 74, 34-120 Andrychów

Dział reklamy | 668 353 879, 33 875 2313 | reklama.nowiny@andrychow.eu

Sponsor otrzymuje emisję 7-sekundowego spotu sponsorskiego przed i po każdym sponsorowanym programie.

Prognoza pogody następuje po każdym serwisie informacyjnym, 

od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-12.00, 17.00, 21.00.

SPOT SPONSORSKI – jednorazowe wskazanie sponsora może być emitowane nie dłużej niż 7 sekund
jednego sponsora, 14 sekund – w przypadku dwóch sponsorów, 21 sekund – w innych przypadkach.

SPOT SPONSORSKI – może zawierać tylko nazwę sponsora, firmę, znak towarowy lub inne oznaczenie
indywidualizujące przedsiębiorcę (np. adres www.) jego działalność, towar lub usługę.
Powinien zawierać słowo lub wyraz „sponsor” w odpowiednim przypadku i liczbie oraz czytelne
wskazanie sponsorowanej audycji.

SPOT SPONSORSKI – jest zrealizowany przez Radio Andrychów.

 – w przypadku

Cena za 1 dzień emisji Ilość emisji w ciągu dnia
przed i po sponsorowanych programach

Godziny emisji w ciągu dnia

20,00 zł 14 8.00  12.00
17.00
21.00

–

Średnia miesięczna ilość emisji spotów  20-25 dni

Istnieje możliwość dostosowania pakietu sponsorskiego do indywidualnych potrzeb kontrahenta.
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OFERTA SPONSOROWANIA WIADOMOŚCI SPORTOWYCH

PAKIET  SPONSOROWANIE WIADOMOŚCI SPORTOWYCH –

Sponsor otrzymuje emisję 7-sekundowego spotu sponsorskiego przed i po każdym sponsorowanym programie. 

Wiadomości sportowe emitowane są po serwisie informacyjnym,

w poniedziałki i piątki, w godz. 8.00-12.00, 17.00, 21.00

SPOT SPONSORSKI – jednorazowe wskazanie sponsora może być emitowane nie dłużej niż 7 sekund
jednego sponsora, 14 sekund – w przypadku dwóch sponsorów, 21 sekund – w innych przypadkach.

SPOT SPONSORSKI – może zawierać tylko nazwę sponsora, firmę, znak towarowy lub inne oznaczenie
indywidualizujące przedsiębiorcę (np. adres www.) jego działalność, towar lub usługę. 
Powinien zawierać słowo lub wyraz „sponsor” w odpowiednim przypadku i liczbie oraz czytelne
wskazanie sponsorowanej audycji.

SPOT SPONSORSKI – jest zrealizowany przez Radio Andrychów.

 – w przypadku

Cena za  1 dzień emisji Ilość emisji w ciągu dnia
przed i po sponsorowanych programach

Godziny emisji w ciągu dnia

Okres sponsorowania  1 miesiąc–

20,00 zł 14 8.00  12.00
17.00
21.00

–

Średnia miesięczna ilość emisji spotów  ok. 8 dni

Istnieje możliwość dostosowania pakietu sponsorskiego do indywidualnych potrzeb kontrahenta.
.
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Redakcja Nowin Andrychowskich i Radia Andrychów

ul. Krakowska 74, 34-120 Andrychów

Dział reklamy | 668 353 879, 33 875 2313 | reklama.nowiny@andrychow.eu


