MÉDIAAJÁNLAT
A West Pannon Audiovizuális Klaszter 2008 óta működő, Magyarország
egyetlen média klasztere. A Nyugat-dunántúli Régió helyi televízióit,
médiaközpontjait fogja össze, segíti szakmai és marketing munkájukat egyaránt. A
kiváló nézettséghez alacsony reklámzaj, hitelesség és ár-érték arányban a
legkifizetődőbb árak párosulnak.
A Nyugat-dunántúli Régió (Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye) 1,2
millió lakosa Budapest után az ország legfizetőképesebb keresletét biztosítja
megrendelőinek. A hirdetéseket mindig a legnézettebb premierek, elsősorban a helyi
és regionális hírműsorok környezetében helyezzük el.

Együttműködési csomagjaink
1. Normál csomag
Egyedi marketing stratégia kidolgozása az ügyfél igényei, céljai figyelembe
vételével. Akcióterv készítése különböző média megjelenési lehetőségek
felhasználásával az alábbiak szerint:











Szerződött időtartam: 1-3 hó
Megjelenés: minimum heti 12 alkalom
Kapcsolattartás: e-mailen, telefonon, személyesen
Személyes konzultáció: havonta 1 alkalommal
Reklám spot/ PR riport gyártása: 40.000.-Ft + ÁFA
Terület: 4 megyeszékhely + vonzáskörzetük (Győr, Veszprém, Szombathely,
Zalaegerszeg)
Elért lakosság: 550 ezer fő
Reklám sugárzása: 1600.-Ft + ÁFA/mp/4 megyeszékhely
Az ár tartalmazza: a vetítési, szervezési és a dokumentációs költségeket is
Az ár nem tartalmazza: a speciális grafikai, animációs, digitális utómunka díjait

2. Extra csomag
Egyedi marketing stratégia kidolgozása az ügyfél igényei, céljai figyelembe
vételével. Akcióterv készítése különböző média megjelenési lehetőségek
felhasználásával az alábbiak szerint:






Szerződött időtartam: 3-6 hó
Megjelenés: minimum heti 12 alkalom
Kapcsolattartás: e-mailen, telefonon, személyesen
Személyes konzultáció: havonta 1 alkalommal
Reklám spot/ PR riport gyártása: 40.000.-Ft + ÁFA









Terület: 4 megyeszékhely + 12 város és vonzáskörzetük (Győr, Veszprém,
Szombathely, Zalaegerszeg, Mosonmagyaróvár, Sopron, Fertőd, Pápa,
Csorna, Keszthely, Hévíz, Nagykanizsa, Sárvár, Celldömölk, Körmend,
Szentgotthárd)
Elért lakosság: 1 millió 50 ezer fő
Reklám sugárzása: 3600.-Ft + ÁFA/mp/16 település
Az ár tartalmazza: a vetítési, szervezési és a dokumentációs költségeket is
Az ár nem tartalmazza: a speciális grafikai, animációs, digitális utómunka díjait
Ajándék: 1 hónap ingyenes web reklám
- szuper banner elhelyezés a www.regio1.hu híroldalon

3. Top csomag
Egyedi marketing stratégia kidolgozása az ügyfél igényei, céljai figyelembe
vételével. Akcióterv készítése különböző média megjelenési lehetőségek
felhasználásával az alábbiak szerint:












Szerződött időtartam: 3-6 hó
Megjelenés: minimum heti 12 alkalom
Kapcsolattartás: e-mailen, telefonon, személyesen
Személyes konzultáció: havonta 1 alkalommal
Reklám spot/ PR riport gyártása: 40.000.-Ft + ÁFA
Terület: 4 megyeszékhely + 20 település város és vonzáskörzetük
Elért lakosság: 1 millió 200 ezer fő
Reklám sugárzása: 5000.-Ft + ÁFA/mp/25 település
Az ár tartalmazza: a vetítési, szervezési és a dokumentációs költségeket is
Az ár nem tartalmazza: a speciális grafikai, animációs, digitális utómunka díjait
Ajándék: 3 hónap ingyenes web reklám
- szuper banner elhelyezés a www.regio1.hu híroldalon

4. Médiamix csomag
Regionális vagy országos megjelenések, kampányok szervezése, lebonyolítása
helyi televíziókban, városi lapokban, helyi rádiókban egyedi kedvezményes áron.
Ajánlatkérés:
Dani András titkár
Nyugati- Régió Kommunikációs Közhasznú Egyesület
WEST-PANNON Audiovizuális Klaszter
06 20 933 7130; dani.andras@regio1.hu

