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Mi az a                        ?

A Fitradio egy online háttér-zeneszolgáltató, amely kifejezetten edzőtermek, sportkomplexumok, 
és szépségszalonok részére kínál magas színvonalú zenei szolgáltatást. A rádió a legalkalmasabb 
eszköz arra, hogy elérje célcsoportját, hiszen zeneszámok között 20 percenként egy 15-20 másod-
perces reklámfelületet biztosít a hirdetői számára. A FitRadio jelenleg közel 200 helyszínen van 
jelen, így hirdetése havonta akár 1 200 000 aktív hallgatót tud elérni. A rendszer egyediségének 
köszönhetően nem csak országos, de lokálisan célzott kampányok is kivitelezhetőek.  

Országos, illetve lokális hirdetési lehetőségek

20 percenként csak egyetlen reklám hallható, így nincs reklámzaj

Naponta 4 megjelenés 30 napon keresztül, ami jelentősen növeli a hatékonyságot

Ne fizessen, feleslegesen, hirdessen hatékonyan

Országos lefedettség, 
lokális hirdetések

Kampányait teljes mértékben az Ön igényeihez 
alakítjuk, így tetszés szerint választhatja ki, hogy 
melyik teremben, illetve milyen idősávban 
sugározzuk a hirdetését. Hálózatunk és hall- 
gatóink száma is folyamatosan növekszik. Jelen-
leg közel 200 fitneszterem közül választhat, ame-
lyből 80-90 db Budapesten található. 

Hallgatósági megoszlás 

A legfrissebb felméréseink alapján jelenleg 
a FitRadionak több, mint 1.000.000 aktív 
hallgatója van. A hallgatóság 65%-át a 
főváros teszi ki. Nemek szerinti megoszlás-
ban az arányok közel egyelőek. Kínálatunk-
at színesíti még, hogy vannak olyan specifi-
kus edzőtermek, amelyeket kizárólag nők, 
vagy férfiak látogatnak.
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Árak és Kedvezmények

Standrad termek:      4 500 Ft + áfa / terem / hónap

Prémium termek: 

 20 db teremig:       8 500 Ft + áfa / terem / hónap
 20-40 db terem esetén: 11% kedvezmény, azaz  7 500 Ft + áfa / terem / hónap
 40-60 db terem esetén: 20% kedvezmény, azaz  6 800 Ft + áfa / terem / hónap
 60- db terem esetén 30% kedvezmény, azaz   5 950 Ft + áfa / terem / hónap
 100 + terem választása esetén egységesen   4 500 Ft + áfa / terem / hónap
Az összes budapesti terem választásakor  4 500 Ft + áfa / terem / hónap

Miért prémium egy terem? 

Mert látogatóinak számával, szolgáltatásainak minõségével, alapterületével, illetve 
árazásával, kiemelkedik a többi terem közül. 

Időszaki kedvezményszintek

 3 hónap esetén       10% kedvezmény

 6 hónap esetén       15% kedvezmény

 12 hónap esetén       20% kedvezmény

Őszi kampány akció

 3 hónap esetén     2 db reklámspot INGYEN (-40 000 Ft + áfa)

 6 hónap esetén     4 db reklámspot INGYEN (-80 000 Ft + áfa)

 12 hónap esetén     6 db reklámspot INGYEN (-120 000 Ft + áfa)


