RockZone 05,9

RockZone 105,9 je
▪ rádio, které letos oslavilo 17 let své existence
▪ jediná rozhlasová stanice v ČR orientovaná na moderní rock
▪ unikátní mix různých aktuálních rockových trendů a stylů
▪ stanice, jejíž posluchači jsou skoro stoprocentně svázáni s internetem
a sociálními sítěmi
Co u nás uslyšíte:
▪ nejlepší moderní rockovou hudbu v Praze
▪ nejnovější kvalitní a srozumitelné zprávy každou celou hodinu
▪ nejčastější dopravní informace s Global Assistance
▪ rozhovory, záznamy koncertů, čerstvé hudební informace,
žebříčky hitparády
▪ moderátory, kteří jsou cool a v hudbě se vyznají

Kdo nás poslouchá:
▪ 75 tis. posluchačů týdně
▪ 71% posluchačů je ve věkové skupině 20-49 let s převahou mužů
▪ průměrná doba poslechu je více než 2,5 hodiny denně

Partnerství
▪ megakoncerty: Lenny Kravitz, Green Day, Metallica,
R.E.M., Slayer, AC/DC atd.
▪ turné a pražská vystoupení významných českých
rockových kapel: Wohnout, Imodium, Rybičky 48,
Cocotte Minute, Mortal Cabinet

▪ úzká spolupráce s pražskými rockovými kluby, např.
Rock Café, Lucerna Music Bar, Matrix, Hard Rock
Cafe atd.
▪ spolupráce se společenskými organizacemi a
nadacemi, orientovanými na mladé publikum,
mediální partnerství s řadou významných letních
festivalů

Složení posluchačů RockZone 105,9
podíl věkových kategorií v %
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Zdroj: SKMO, Radio Projekt, 2. q. - 3.q. 2022, MEDIAN - STEM/MARK, c. s. 12–84 let

Sociodemografie posluchačů RockZone 105,9
cílová skupina 12–84 let
- MUŽI (74,2%) – většina posluchačů
- EKONOMICKY AKTIVNÍ (82,8 %) – většina posluchačů

- VYŠŠÍ NEBO STŘEDNÍ SOCIOEKONOMICKÉ
SKUPINY A,B,C (91,3 %) –většina posluchač
- EKONOMICKY AKTIVNÍ (83,2 %) – většina posluchačů
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Profil denní poslechovosti RockZone 105,9
cílová skupina 12–84 let, po–pá
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Sponzoring
Česká desítka
Originální a nenapodobitelný žebříček deseti výjimečných českých hudebních rockových nahrávek.
Nikde jinde, na žádném rádiu, nenajdete domácí hudbu tak úzce spojenou se životem jako v České
desítce. Uvádí ji moderátorský objev roku 2011, Magdalena Wronková.
Vysílání:
každou středu od 21:00 do 22:00
(repríza v sobotu od 21:00 do 22:00)
Sponzorský odkaz: (citace klienta v délce do 10 sec.)
▪ při každé premiéře 2x (repríza pořadu 2x)
▪ při promo pořadu po - pá 6x denně,
v časech 6:00- 20:00.
Počet citací klienta a jejich cena:
▪ za týden – 34 citací v ceně 8.700,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Sponzoring
Objednej si svůj song u Thoma
Chceš si objednat písničku pro sebe nebo své přátele? Potom je to nejlepší u Thoma,
který navíc jako špičkový rockový muzikant dokáže nejlépe poradit.

Vysílání:
pondělí–pátek od 09:00 do 14:00 hod.
Sponzorský odkaz:
(citace klienta v délce do 10 sec.)
▪ v každé hodině pořadu 2x, t.j. 10x denně
▪ při promo pořadu (pondělí–čtvrtek)
5x denně, v časech od 6:00 do 21:00 hod.
Počet citací klienta a jejich cena:
▪ za týden – 70 citací v ceně 18.800,▪ za měsíc – 280 citací v ceně 75.200,▪ za půl roku – 1.680 citací v ceně 451.200,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Ceník výroby reklamního spotu:
▪ jeden hlas 2.000,▪ každý hlas navíc + 1.000,▪ podkresová hudba + 500,▪ poplatek za umístění spotu v jiném rádiu + 1.000,-/každé jedno rádio
Ceník je platný od 01.09.2021
Ceny jsou uvedeny bez DPH

