QUI SOM?

QUAN S’EMETRÀ L’ANUNCI?

Olesa Ràdio és una emissora local, situada a
Olesa de Montserrat i amb cobertura a Olesa,
Esparreguera, Abrera, Martorell, Castellví de
Rosanes, Monistrol de Montserrat i Vacarisses, amb
una audiència estimada de 7.000 oients habituals.

QUÈ OFERIM?
Anuncieu-vos a la nostra emissora. El servei
de publicitat es basa en l’emissió de falques o
anuncis publicitaris de 30 segons com a màxim. Les
falques que superin aquest espai de temps a petició
del client, incrementaran el seu preu en un 35%. El
preu de cada anunci varia segons el nombre total
d’anuncis emesos durant la vigència del contracte
signat:
Nombre de falques emeses
De 8 a 25
De 26 a 50
De 51 a 100
De 101 a 200
A partir de 201

Preu d’emissió de cada falca
2,70 €
2,50 €
2,29 €
2,08 €
1,87 €

Per enregistrar una falca tan sols cal saber
què es vol anunciar. El nostre departament de
publicitat elabora el text i enregistra l’anunci basantse en les necessitats de cada client. El cost
d’enregistrament de la falca és de 10,92 €.
Olesa Ràdio també ofereix la possibilitat de
patrocinar els seus programes:
Durada del programa
1 hora
½ hora
¼ hora
1 hora de programa especial*

Import
31,72 €
18,20 €
10,92 €
45,24 €

*Es consideren programes especials les jornades
electorals, les retransmissions esportives o culturals, els especials
informatius i tot allò que no estigui previst dins la programació
habitual.

L’anunciant pot escollir els dies i les hores
d’emissió de les falques, sempre que aquestes
s’adaptin a la programació d’Olesa Ràdio Emissora
Municipal. En el cas de no especificar-se les hores
d’emissió, les falques s’emetran durant les hores de
més audiència.

CONEIXEU ALGUNA MANERA MÉS RÀPIDA I DIRECTA
D’ARRIBAR AL POBLE D’OLESA?

ANUNCIEU-VOS A
OLESA RÀDIO!

QUIN ÉS EL COST D’UNA CAMPANYA?
Les campanyes publicitàries tenen la durada
que desitgi el client. Tot i així, és habitual
comptabilitzar-les per mesos. En aquests casos,
s’apliquen aquests descomptes:
5 % de descompte en contractes trimestrals
10 % de descompte en contractes semestrals
15 % de descompte en contractes anuals
Considerant
que
Olesa
Ràdio
emet
habitualment 26 dies cada mes, us mostrem uns
exemples del preu total d’una campanya publicitària,
segons les falques que s’emetin cada dia i el que duri
la campanya.

1
mes
2
mesos
3
mesos
6
mesos
1
any

1
falca/dia

2
falques/dia

3
falques/dia

4
falques/dia

5
falques/dia

75,92 €

130,00 €

189,54 €

227,24 €

281,32 €

130,00 €

227,24 €

335,40 €

399,88 €

497,12 €

180,06 €

318,63 €

426,08 €

564,64 €

703,21 €

301,86 €

534,92 €

797,47 €

1060,02 € 1322,57 €

505,21 €

1001,13 €

1497,05 €

1992,98 € 2488,90 €

ON ADREÇAR-SE?
Per a la contractació de publicitat o per a
més informació, podeu trucar al 93 778 00 50 o
enviar-nos un correu electrònic a:
olesaradio@olesademontserrat.cat

Olesa Ràdio Emissora Municipal 90.1 FM
C/Salvador Casas, n. 26
08640 Olesa de Montserrat (Barcelona)
Telèfon:
93 778 00 50 (Opció 2)
olesaradio@olesademontserrat.cat

