Игра на Orbit
Юни 2018 г.

Игра на Orbit

Радио City дава възможност на Орбит да популяризира своя продукт – Orbit cars чрез едноседмична игра по Радио City.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?
В продължение на една седмица – от понеделник до петък - в сайта на Радио City –
www.city.bg - ще бъде представена информация и визии на Orbit cars. През
седмицата слушателите ще бъдат насочвани от ефира да се запознаят с изложената
информация за продукта, да се регистрират, да отговорят правилно на въпрос и по
този начин да се включат в играта на Orbit. В рамките на седмицата, във Facebook
страницата на Радио City (с над 319,000 фенове) ще бъдат публикувани общо 5
поста за играта.
Всеки ден, един от отворилите правилно слушатели ще печели дневната награда
(продукти Orbit Car), а в края на седмицата един от участвалите слушатели ще
спечели и седмичната награда – ваучер за гориво (точната седмична награда ще
бъду уточнена допълнително).

Игра на Orbit

 В Радио СИТИ:
Място на излъчване

Период на излъчване

Часове на
излъчване

Брой излъчвания
дневно

Общ брой излъчвания седмично

Промоанонси за играта на
Orbit

Понеделник – Петък

7:00 - 19:00

5 излъчвания (от
понеделник до петък)

25

 Онлайн:
Къде?

Какво?
Информация за играта. Форма за регистрация.
Информация и визии на продуктите Orbit Cars

В сайта на Радио и Телевизия City - www.city.bg
Във Facebook страницата на Радио и Телевизия City
(с над 319,000 фенове)

Постове, популяризиращи играта и информация за
продуктите. Общо: 5 поста за играта

 Осигуряване на награди в играта

Инвестиция за кампанията
890 лв. без ДДС + осигуряване
на награди за слушателите

Период
Една седмица
Една седмица

Формат: CHR (съвременни хитове)
Брой слушатели: 384 238 души
Таргет аудитория (възраст): 18-25
(общ брой слушатели 15-69 г. седмично;
Nielsen Admosphere Юли-Декември 2017 г.)

Балчик
Варна
Ловеч

София

Стара Загора

Кюстендил

Пазарджик

Благоевград
Симитли

Пловдив

Кресна

4

Радио Сити се излъчва в: София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Благоевград, Кюстендил, Ловеч, Пазарджик.
Кресна, Симитли и Балчик

4

