
Сега е моментът
РАДИОТО

да помогне за вашия
БЪРЗ БИЗНЕС РЕСТАРТ

Специален пакет от гъвкави и бързи бизнес решения, адаптирани към
постепенното освобождаване на ограниченията, който ще Ви помогне

да спечелите повече клиенти
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СЕГА Е МОМЕНТЪТ 
ДА ПОМИСЛИТЕ ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА

• Радиото eжеседмично достига до над 80% от населението на България

• Слушането на радио в България бележи* ръст от 11% през периода на извънредното
положение, заради пандемията COVID 19

• РАДИОТО ГЕНЕРИРА  ГОЛЯМА ПОСЕЩАЕМОСТ В МАГАЗИНА +22% * *

*   Според проучване на GARB audience research April 2020
** Според проучване на Radio Advertising Bureau – Магазин, който използва радио реклама увеличава с 22 % броя на посетителите в 
магазина в сравнение с магазин без радио реклама. Септември 2018
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СЕГА Е МОМЕНТЪТ
ДА СЕ ПРИЦЕЛИТЕ ТОЧНО

Изберете в кои региони ще рестартирате и на кои клиенти говорите.

• Радиото е масова  медиа, но може да работи и локално

• В период на постепенно завръщане, Фреш Медиа България подпомага и улеснява Вашата комуникация, чрез 
уникален, гъвкав и прост механизъм

• Имате възможност да планирате поетапно комуникацията си, според това кои обекти и в кои региони отваряте. 

Благодарение на нашите действащи 125 честоти, в повече от 57 града

• Възможност да подкрепите отварянето отново на Вашите търговски обекти с разделени по региони целеви послания 
и към точните таргет клиенти
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ГРАДОВЕ НА ИЗЛЪЧВАНЕ НА РАДИОСТАЦИИТЕ
ОТ ГРУПАТА НА ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ

Априлци Видин Кюстендил Разлог
Асеновград Габрово Ловеч Русе
Ахтопол Горна Оряховица Мадан Севлиево
Балчик Гоце Делчев Малко Търново Силистра
Белоградчик Девня Момчилград Симитли
Берковица Елена Монтана Сливен
Благоевград Златоград Несебър Смолян
Бобошево Ихтиман Обзор София
Ботевград к. к. Боровец Пазарджик Стара Загора
Бургас Карнобат Пещера Тервел
Варна Козлодуй Плевен Троян
Велико Търново Кресна Пловдив Ямбол
Велинград Кърджали Приморско
Царево Шумен Провадия
Шабла Ябланица Разград www.piero97.com



Кампания в ефир само за 24 часа? 
Как работи?

1 Свържете се с Вашия акаунт.

2 Той/Тя ще ви посъветва и заедно ще изберете:

• Клиентите, към които се стремите, както и станциите, чрез които ще ги откриете
• Регионалният обхват на кампанията – избирате измежду 57 града и 125 честоти
• Предпочитани дни от седмицата за излъчване и продължителност на кампанията

3. Вашият акаунт ще изготви медиа план

4. След Вашето одобрение, Fresh Media Bulgaria ще се погрижи за всичко - планирането, старта и 
излъчването на  Вашите послания в ефир, както и навременното издаване на фактура
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Всички специални оферти за рестарт 
Имаме за всеки по нещо. Изберете Вашето предложение!

• Удължаваме до края на май подкрепата с 19% бонусни излъчвания за добавена ефективност на 
кампаниите Ви

• 11% допълнителни бонуси в подкрепа на българските производители на стоки и услуги 

• Безплатно производство на един стандартен рекламен клип за кампании на стойност над 1 300 лв. 
нето

• До 3 безплатни корекции на рекламен клип, за добавяне на нова информация като нов адрес или 
промяна в начина на работа на бизнеса

Възползвайте се още днес!
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Всички специални оферти за рестарт 
Имаме за всеки по нещо. Изберете Вашето предложение!

• За клиенти с онлайн магазини – приоритетно позициониране на поне едно излъчване на ден в 
часовете с най-голямо онлайн посещение

• Удвояване на всяка платена дигитална кампания със 100% бонус импресии

• Специални промоции и игри в ефир и Facebook платформите на станциите от групата с над 960 000 
фенове и над 4,5 милиона ангажирани потребители
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Възползвайте се още днес!
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24 ЧАСА!
САМО ТОЛКОВА ВРЕМЕ ОТНЕМА ОТ ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАДАНИЕТО ДО ИЗЛЪЧВАНЕТО 

НА ВАШЕТО ПОСЛАНИЕ В ЕФИР!

И нито минута повече за базова кампания! 

Знаем, че бързината дава преднина. Ние Ви я осигуряваме.
Фреш Медиа България адаптира своята организация, за да Ви подкрепи в 
периода на постепенно завръщане, с уникален срок от 24 часа за 
производство и старт на кампанията ви в ефир.
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ЕКСПРЕСНА УСЛУГА ОТ НАЧАЛО ДО КРАЙ
ОТ СЪЗДАВАНЕТО ДО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ВАШЕТО ПОСЛАНИЕ

1. СЪЗДАВАНЕ И ПРОДУКЦИЯ: 
Производственото студио на радиогрупата Ви представя избор от много гласове на професионални актьори, заедно 
с богата библиотека от музикални подложки за създаването на въздействащо послание. 
2. ПЛАНИРАНЕ: 
Вашият акаунт и екипите на Фреш Медиа България са на разположение за помощ при избор на най-добрата оферта 
и  създаване на оптималния медиа план, по който ще се разпространява Вашето таргетирано послание до 
клиентите, до които искате да достигнете.
3. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: 
От Вас очакваме единствено одобрение. Ние ще направим всичко останало. Бързо, качествено и в срок! За да 
можете Вие да се погрижите за бързото възстановяване на бизнеса.

РАДИОСТАНЦИИТЕ  НА ГРУПАТА ДОСТИГАТ ДО НАД 3 МИЛИОНА СЛУШАТЕЛИ ВСЯКА СЕДМИЦА. 

ПОМАГАМЕ, ЗАЩОТО НАШИЯТ УСПЕХ ЗАВИСИ ОТ ВАШИЯ!

ПОМОГНЕТЕ НА БИЗНЕСА СИ! ЗАЯВЕТЕ СВОЯТА КАМПАНИЯ ПРИ НАС СЕГА! www.piero97.com




