ДОВЕРЕТЕ СЕ НА 9-ТЕ РАДИОСТАНЦИИ ОТ ПОРТФОЛИОТО НА ФРЕШ МЕДИA БЪЛГАРИЯ
Лятото е в разгара си. Всички пътуват и слушат радио.
Възползвайте се от още по-горещото ни лятно предложение!
Усилете си радиото!
ОЩЕ ПОВЕЧЕ ЛЕТНИ БОНУСИ
УДВОЯВАМЕ ИЗЛЪЧВАНИЯТА ПРИ ОГЛЕДАЛНИ КАМПАНИИ ЗА
РАДИО NOVA NEWS, РАДИО ВЕРОНИКА И РАДИО NOVA
САМО ЗА ПЕРИОДА от 1 АВГУСТ до 9 СЕПТЕМВРИ 2018 г.
КЪМ АТРАКТИВНИТЕ НИ ТЕКУЩИ ЛЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДОБАВЯМЕ И ОЩЕ!

Уважаеми клиенти и партньори,
Имаме удоволствие да ви предложим горещо, лятно допълнение към актуалния ни пакет ЛЯТО 2018.
Включете по избор в радиомикса радио NOVA NEWS, радио ВЕРОНИКА или радио NOVA и ще УДВОИМ
излъчванията в тези радиостанции.
Припомняме ви параметрите на текущия пакет ЛЯТО 2018, към който е гореспоменатата добавка:

¨ 30% допълнителни излъчвания при кампания в ефира на всяка от радиостанциите:
БГ Радио, Радио 1, Радио Енерджи, Радио City

¨ 50% допълнителни излъчвания при кампания в ефира на всяка от радиостанциите: Радио Вероника,
Радио NOVA, Радио 1 Рок, Радио NOVA NEWS

-

Отстъпките за ексклузивитет, за обеми и огледални кампании остават в сила при огледалност на
платените излъчвания;
За станциите Радио Вероника, Радио NOVA и Радио NOVA NEWS се прилагат или 50% бонуси при
кампания само в една станция или удвоени излъчвания, ако са в комбинация, но не и двата бонуса
едновременно.
Удвоените излъчвания се прилагат за всяка от станциите: Радио Вероника, Радио NOVA и Радио NOVA
NEWS, когато са в комбинация с друга станция от групата, включително и комбинация между тях.
Бонусите се разпределят на свободна ротация според възможностите на съответната радиостанция;
Предложението е в сила за излъчванията в ефир до 9-ти септември 2018г;
Радиостанциите си запазват правото при запълване на ефира да стопират продажбите по този пакет.

Фреш Медиa е най-голямата радиогрупа в България и чрез портфолиото си от 9 радиа и 1 телевизия
осигурява на рекламодателите пълен достъп до разнообразна като възраст, музикални предпочитания и
начин на живот аудитория в градовете из цялата страна. Радиостанциите на групата са сред най-обичаните и
най-слушаните в страната, с над 3 милиона слушатели седмично в цялата страна
За да разберете повече за сезонните ни предложения, както и за да се възползвате от специалните ни летни
пакети, не се колебайте да ни потърсите.
Ще се радваме да отговорим на Вашите допълнителни въпроси и да излъчим Вашите летни промоции!
Желаем ви слънчево лято!
Екипът на Фреш Медиа България

www.piero97.com

