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Kim jesteśmy?
Nadajemy od grudnia 2006 roku
Już ponad 60% Londyńczyków
słucha swoich ulubionych stacji radiowych
w DAB (systemie cyfrowym)
Polskie Radio Londyn online:
www.prl24.co.uk

Zasięg Polskiego Radia Londyn

Greater London (DAB)
i online

Nasi słuchacze

Age
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Słuchacze Radia PRL to w większości
osoby młode w wieku od 25 do 45 lat,
czyli najbardziej pożądana grupa konsumencka na rynku.
Źródło: Badania własne

Ramówka
Poranna Zmiana
6:30 – 9:00
Jacek Trynkiewiczl • Pobudka i codzienny przegląd
prasy

Drugie Śniadanie
9:00 –10:30
Adrian Urban • Rozmowy na każdy temat

Hyde Park
10:30 – 15:30
Beata Tomczyk • Gorące tematy i wydarzenia

Londyńska Siesta
15:30 – 18:00
Grzegorz Albrycht • Chillout w dobrym tonie

London Top20
18:00 – 20:00
Grzegorz Albrycht • Najnowsze przeboje

Sobota i niedziela
Weekend w Londynie
Prowadzą Ania, Beata, Joanna, Łukasz i Grzegorz

Profesjonaln
a kampania
reklamowa
na antenie PRL24
Poprzez wykorzystanie czasu na antenie Polskiego
Radia Londyn i wzmocnienie go przekazem
reklamowym w Magazynie Cooltura oraz na
naszym portalu (cooltura24.co.uk), specjalizujemy
się w projektowaniu profesjonalnych kampanii
reklamowych.
Kampanie dobieramy indywidualnie, w zależności
od potrzeb, możliwości oraz charakteru
działalności.

Dostępne formy
reklamy
Oferujemy pakiety dzienne,
tygodniowe, miesięczne:
Kampania podstawowa

Przykładowy pakiet: komunikaty o długości do 15 sekund,
5 komunikatów dziennie, 5 dni w tygodniu
– cena za emisję tygodniową £300 +VAT

Kampania zrównoważona

Przykładowy pakiet: spoty o długości do 20 sekund,
6 spotów dziennie, 5 dni w tygodniu
– cena za emisję tygodniową £540 +VAT

Kampania intensywna

Przykładowy pakiet: spoty o długości do 30 sekund
8 spotów dziennie, 5 dni w tygodniu
– cena za emisję tygodniową £960 +VAT

W naszej ofercie znajdują się również niestandardowe
formy przekazu promocyjno-reklamowego:
sponsoring pasma, konkurs na antenie,
radio show, reklama w serwisie internetowym radia
i wiele więcej.
Zadzwoń na 0208 846 3615, aby porozmawiać
z naszym konsultantem do spraw reklamy.

Produkcja spotu (scenariusz +nagranie):
£50 +VAT – jeden lub dwa głosy, spot reklamowy o długości do 20 lub do 30 sekund
£100 +VAT – rozbudowany spot reklamowy, dowolna ilość głosów lub efekt specjalny
Zamówienia specjalne:
Ekspresowe zamówienie (2 dni): 50% dopłaty do wartości produkcji spotu
Poprawki w gotowym spocie reklamowym (na życzenie klienta): £50 +VAT
£20 + vat – głos dziecięcy
£10 + vat – głos dodatkowegolektora

Nasi Klienci:
• Duże międzynarodowe
firmy
• Dobrze znane polskie marki
• Lokalne biznesy

Zostań naszym
partnerem
Polskie Radio Londyn
Unit 8, Odeon Parade
480 London Road
Isleworth TW7 4RL
United Kingdom

Dział Marketingu

Tel.
020 8846 3615
e-mail: marketing@prl24.co.uk

www.prl24.co.uk

