
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Рекламни пакети на БРОУДКАСТ МЕДИЯ ГРУП.

I. Изработка и излъчване на   рекламни   материали   от БРОУДКАСТ МЕДИЯ ГРУП  

БРОУДКАСТ МЕДИЯ ГРУП е медийна група,в северозападна,североизточна и централна България. 
Нашата цел е да правим местна радио програма която да се слуша на работното място, в дома и пътувайки в
автомобила. Излъчваме 24 часова програма, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината, преобладаваща модерна
музика, насочена към аудитория на възраст 20-70 годишни.Покриваме Видин, Лом, Белоградчик, Монтана, 
Враца, Козлодуй, Кула, Берковица, Оряхово ,Силистра, Ловеч, Добрич, София и други.Формата на медиите 
в групата е информационен, към политематичен. Приятни песни, актуална информация, новини от региона,
сервизна информация, трафика, времето, културни и обществени афиши, аварии, и кратки включвания на 
водещия.

На вашето  внимание предлагаме  РЕКЛАМЕНИ ПАКЕТИ,  както и  идивидуални оферти.Тази  нова  но
доста ефективна рекламна тенденция се прилага вече повече от  10 години в ЕВРОПА и по конкретно
Германия  ,  Франция  и  Белгия.Тя  е  измислена  през  2007  г.когато  представител  на  водещ автомобилен
производител.  /От  Азия/  тепърва  навлизащ  на  европейският  пазар.Решава  да  рекламира  с  проста
/иновативна/ но ефективна стратегия/тъй като не е разполагал със солиден бюджет за реклама/, той просто
предлага на няколко /МАЛКИ/ медии да предоставят обща оферта за период от една година.. В замяна на
това медиите от своя страна ,излъчват за договореният период /една година/  рекламните съобщения на
дистрибутора с изгодна за тях цена и съответно изгодно за него покритие.Това е спестило на рекламодателя
рекордната сума от 56 000 ЕВРО, а са постигнати същите резултати както при подобна кампания в голяма
медия или верига. 

Защо? реклама в радио
Към радио рекламата специалистите често се отнасят като към доведеното дете на индустрията. Повечето 
криейтив агенци и предпочитат да работят по нещо, което се излъчва в по-“бляскав“ канал като телевизията, 
външната реклама или герила и нициативите.Всъщност, когато са правилни радио съобщенията, могат да 
бъдат невероятно ефективно рекламно средство.Тази медия има силата да се заиграва с въображението и 
да изгражда марка. Така се създават продажби. Как с нея може да бъде постигнат успех?

Изведете на преден план една голяма, дръзка идея. Фокусът е ключът и най-вече присъствате 
целогодишна ,с посто янна честота на изява на бранда Ви /марката/ така бягате от стереотипите в бранша

Изводът!!!
От всичко казано до тук не Ви остава нищо друго освен да започнете своята рекламна кампания при нас, сега 
и на чисто.Бъдете ефективни, гъвкави и оригинални в рекламната си кампания, не плащайте постоянно и 
отделно за всяка кампания, която решите да стартирате в избраният период /това оскъпява процеса и товари
бюджета/.Основните показатели и предимства на Радио рекламата са ,бързина,рутина ,всеобхватност и не 
на последно място ефек тивност с компромис към бюджета.

1.Радиото е единствената БЕЗПЛАТНА МЕДИЯ за потребителя в момента.

2.Радиото е изцяло НЕ АНГАЖИРАЩА МЕДИЯ.

3.Радиото доказано вляе ПОДСЪЗНАТЕЛНО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/Слушателя/ и  създава МАРКА в БРАНША.

Най-добрата комбинация в рекламният сегмент в момента е радио рекламата + онлайн реклама.

За контакти с БРОУДКАСТ МЕДИЯ ГРУП -Тел:0876/ 886 306 - broudcastmediagroup@gmail.com 
Адрес:Офис-София  1578 , бул.Цариградско шосе 113



Цени радио реклама :

Излъчвания по  радио „ЖЕГА“ – България 

Часови диапазон Брой излъчвания Период Цена
07:00 ч до 18:00 ч. 5 на ден 1 месец    150 лв + БАНЕР
07:00 ч до 18:00 ч. 8 изл на ден 1 месец 200 лв + БАНЕР
07:00 ч до 18:00 ч. 10 изл на ден 1 месец 300 лв + БАНЕР

Радио спот до 30 сек.  /над 30 сек по –договаряне/

Промени във фиксираните цени се прилагат в следните случаи
Фиксирано време + 50%

Позициониране на първо или последно място в рекламния блок. + 30%

Споменаване на допълнителна търговска марка + 20%

Платен репортаж / рубрика с продължителност до 1 мин.*       100 лв.
РЕКЛАМА ВЪВ ВЪНШНИ ПРОДУКЦИИ + 100 лв

Цени за изработка на клип в лева:

За контакти с БРОУДКАСТ МЕДИЯ ГРУП -Тел:0876/ 886 306 - broudcastmediagroup@gmail.com 
Адрес:Офис-София  1578 , бул.Цариградско шосе 113

За продуциране на специална музикална подложка 300 лв

За клип с ефекти без музикална подложка 30 лв

За клип с два гласа 40 лв



Статистика аудитория радио ЖЕГА за 2019 г.:

За контакти с БРОУДКАСТ МЕДИЯ ГРУП -Тел:0876/ 886 306 - broudcastmediagroup@gmail.com 
Адрес:Офис-София  1578 , бул.Цариградско шосе 113


