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Adverteren op Mega Hit FM
Prijzen voor het uitzenden van uw reclame
Uw commercials worden op Mega Hit FM op de hele en halve uren tussen 06:00u en 19:00u uitgezonden. Op de hele uren wordt
uw reclame vóór of na een aktueel nieuwsbulletin uitgezonden en op de halve uren vóór of na de hoofdpunten van het nieuws. De
uitzendtijden worden in overleg met u bepaald. Een commercial heeft een lengte van (maximaal) 30 seconden; hetgeen ongeveer
overeenkomt met een tekst van 6 getypte regels.

				 						 Best Deal !!
Aantal spots		

Per 4 wkn.

3 x 4 wkn.*

$
$
$
$

275,00
350,00
425,00
500,00

$

75,00

Tag-on (tot 10 seconden)**
Toeslag 'prime time uren'***
Losse spot (minimaal 4)
Live mentioning (max 3/dag)

+ 30%
+ 50%
$ 10,00
$ 25 => 1 / $60 => 3 (dag) / $225 => 15 (week)

Aktie-pakket:

25 spots			
40 spots			

$
$

150,00
200,00

$
$
$
$

250,00
325,00
400,00
475,00

6 x 4 wkn.*

2 per dag			
3 per dag			
4 per dag			
5 per dag			
Elke spot meer		

$
$
$
$

225,00
300,00
375,00
450,00

13 x 4 wkn.*
$
$
$
$

200,00
275,00
350,00
425,00

* Prijzen in de tabel zijn per 4 weken en exclusief 6% ABB
** Korte 'reminder' spot, iets later in hetzelfde reclameblok.
*** Prime time uren: 7-9, 12-2 en 17-19.

Sponsoring van een programma
U kunt er ook voor kiezen om een programma te sponsoren. In dit geval wordt uw spot in ieder uur van het programma één of twee
keer uitgezonden, wordt uw naam aan het begin en eind van ieder uur genoemd én krijgt u per uur een live mentioning (waarin de
programmamaker iets over uw bedrijf, product of aanbieding verteld). De kosten hiervoor bedragen:
Wekelijks programma: $25 per week per uur (pwpu) met 1 spot in een uur / $37.50 pwpu met 2 spots in een uur
Dagelijks programma: $100 per week per uur (pwpu) met 1 spot in een uur / $150 pwpu met 2 spots in een uur

Prijzen voor het produceren van uw reclame
Voor een door Mega Hit FM geproduceerde (gesproken) commercial betaalt u eenmalig $ 75,00. Voor een Engelstalige commercial geldt een huistarief van $ 100,00. We kunnen ook voor u bemiddelen met Nederlandse reclame productiebedrijven zoals Het
Kroondomein. Deze bedrijven leveren professionele commercials, met bekende Nederlandse stemmen. Prijzen vanaf $200 voor een
gesproken spot of $ 500 voor een deels gezongen spot).
Tarieven per 1 april 2018. Drukfouten en/of wijzigingen voorbehouden. Vermelde prijzen zijn exclusief 6% ABB.
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