
SZPOT SUGÁRZÁS

I. Kategória (06.00-18.00 óra között):
    1000 Ft + ÁFA/mp

II. Kategória (05.00-06.00 óra és 18.00-23.00
óra között): 500 Ft + ÁFA/mp

Helyi – baranyai – ügyfélkedvezmény: 50%

101.7 BEST FM JÁTÉK

A játék előtt és a játékban elhangzik az ajándék
felajánlójának neve.
• Játék ára: 10 000 Ft + ÁFA/alkalom
(Minimum 5 db játék. A játékokhoz a nyere-
ményt a megrendelő biztosítja!)

MŰSORELEM TÁMOGATÁS

(időjárás-jelentés, közlekedési
információk támogatása, minimum 20 alkalom)

Ára/alkalom:
• 06.00–18.00: 5 000 Ft + ÁFA

101.7 BEST FM PROGRAMAJÁNLÓ, vagy
MENÜAJÁNLÓ

(Maximum 15 mp/alkalom)
• Ára: 10 000 Ft + ÁFA/nap
(2 elhangzás/nap, minimum 5 nap)

101.7 BEST FM HELYSZÍNI KITELEPÜLÉS

• Ára: 500 000 Ft + ÁFA/2 óra 
(5 bejelentkezés/óra + 25 db promó szpot, mini-
mum 2 óra, 15:00-18:00 óra között)

HELYSZÍNI MOBIL BEJELENTKEZÉS

• Ára: 80 000 Ft + ÁFA/óra
(4 bejelentkezés/óra, max. 60 mp/bejelentkezés, 
15:00-18:00 óra között))

KÍVÁNSÁGMŰSOR TÁMOGATÁSA

(2 óra/alkalom)
• Ára: 50 000 Ft + Áfa/alkalom  
(4 db támogatói elhangzás + 4 db támogatói spot)

REKLÁMANYAG KÉSZÍTÉSE

Egy vagy több hanggal, effektekkel, zenei
változatossággal színezett reklám
• 10 000 Ft + ÁFA/db
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A reklámok 2 órán belüli (időkategórián belül) elhelyezésének jogát a 101.7 BEST FM fenntartja! 
A készített hanganyagok a 101.7 BEST FM kizárólagos tulajdonát képezik, további felhasználásához a jogtu-
lajdonos írásos engedélye szükséges. A mellékelt árjegyzék csak tájékoztató jellegű. Az egyes megrende-
lések végleges sugárzási költsgét az írásbeli visszaigazolás tartalmazza. A rádió fenntartja a jogot, hogy a 

megrendelést visszautasítsa, ha annak tartalma vagy – technikai színvonala nem megfelelő.
Felhívjuk a figyelmet, hogy csak jogtiszta zenét tartalmazó reklámszpotokat veszünk át sugárzásra! A sugár-
zásra szánt hanganyagokat és a megrendeléseket az első sugárzást megelőzően legalább 2 munkanappal 

kérjük eljuttatni munkatársunkhoz! 
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