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Miksi

RADIO?

Radiomainonnalla saa paljon hyviä kontakteja edullisesti
Radio ohjaa kuluttajat nopeasti nettisivuille tai suoraan
verkkokauppaan
Radiomainonta kestää kontaktihinnaltaan hyvin vertailua muiden
medioiden kanssa
Päätät itse, missä kohtaa päivää haluat puhua kohderyhmällesi
Radiomainonta toimii hyvin myös tapahtumamarkkinoinnissa			
										Lähde: Radiomedia

Radion suosio mainosvälineenä
kasvaa jatkuvasti
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Miksi

FUN TAMPERE?
Ohjelmisto on täysin
paikallista, mukana mm.
Vuoden 2016 paikallisradioohjelmaksi äänestetty
Tampereenkiäliset
uutiset
FUN Tampere on aito
paikallinen radio, joka
tavoittaa
tamperelaiset
viikoittain

Kuuntelusta
41 % autossa,
31% kotona,
11% töissä

Mainosviestisi
tavoittaa kuuntelijat
tehokkaasti, sillä FUN
Tampereen keskimääräinen
kuunteluaika on lähes
2,5 tuntia päivässä

Kohderyhmä
20–45 -vuotiaat
tamperelaiset

Esimerkkikampanja

1

SPOTTIMAINONTA

Kampanja-aika: 2 viikkoa
Toistot: 42 kpl/viikko, yht. 84 kpl
Spottipituus: max. 20 sekuntia
Toistojen sijoitus: tasaisesti klo 7–21
Investointi: 1 075 €
Hinta/spotti: 12,80 €
Hintoihin lisätään arvonlisävero
Mainostuotanto sovitaan erikseen

Räätälöidyt, eripituiset
mainoskampanjat valmiilla aineistolla tai
”avaimet käteen” -periaatteella
Erinomainen sekä pitkävaikutteiseen
imagomainontaan että nopeatempoiseen taktiseen tai
tapahtumamarkkinointiin

Esimerkkikampanja

2

Kampanja-aika: 4 viikkoa
Toistot: 35 kpl/viikko, yht. 140 kpl
Spottipituus: max. 20 sekuntia
Toistojen sijoitus: tasaisesti klo 7–21
Investointi: 1 526 €
Hinta/spotti: 10,90 €
Hintoihin lisätään arvonlisävero
Mainostuotanto sovitaan erikseen

OHJELMAYHTEISTYÖ
Paras vaihtoehto
tunnettuuden kasvattamiseen
pitkällä tähtäimellä
Parhaan tuloksen saavutat
vaihtamalla yhteistyöohjelmaa aika ajoin

WEBMAINONTA
Tavoitat paikallisia, aktiivisia ja
ostovoimaisia kuluttajia
Tehostat yrityksesi paikallista
näkyvyyttä ja rakennat imagoasi
luotettavana ja modernina
yrityksenä

KILPAILUPROMOOTIOT
Kilpailut kiinnostavat ihmisiä
– saat valtavasti huomiota
Tuotamme kilpailubannerin kotisivuillemme ja tuotamme
tarvittaessa promootiospotin

ERIKOISPROMOOTIOT
ja
TAPAHTUMAT
Mahdollisuudet mihin vaan
– kysy lisätietoja
myynniltämme!

Toimiva

SUHDE
Teivon raveissa yhdistyvät rento tunnelma, iloinen palvelu, voitonjännitys sekä
hyvä ruoka ja juoma. Illanvietto raveissa onkin kokemisen arvoinen tapahtuma,
johon jo monet ovat ihastuneet. Olemme markkinoineet palveluitamme
FUN Tampereen taajuuksilla useamman vuoden ajan sekä spottimainonnalla että
erilaisilla kilpailupromootioilla ja tulokset ovat olleet erinomaisia. Suosittelen!
PÄIVI LEHTONEN
Teivon Ravikeskuksen johtaja
Tampereen Ravirata Oy

Finnkino tarjoa elokuvaelämyksiä Tampereella 14 elokuvasalissa. Meille on
tärkeää, että elokuva näkyy ja kuuluu alueella ja yhteistyö radion kanssa tarjoaa
tähän hyvän mahdollisuuden. Olemme käyttäneet FUN Tampere -radiokanavaa
paikallisessa mainonnassa, koska yhteistyö on toiminut hyvin ja mainonta on
tuonut lisää elokuvissa kävijöitä. Yhteistyömuotona meillä on spottimainontaa ja
räätälöity paikallinen ohjelmayhteistyö. Leffalistaohjelmassa kerrotaan joka viikko
katsotuimmista elokuvista sekä elokuvan tekijät vierailevat radion studiossa.
ANU LEPPILAMPI
Teatteripäällikkö
Finnkino Oy

Olemme mainostaneet FUN Tampereen kiekko- ja futislähetyksissä. Niissä mainostamalla tavoitamme meille sopivan kohderyhmän erittäin hyvin ja kustannustehokkaasti.
Suosittelen kiekko- ja futislähetyksissä mainostamista myös muille.
HANNES KALLIOMÄKI
Toimitusjohjata
Pirkanmaan Pienkone Center Oy

Olemme käyttäneet FUN Tampere -kanavaa sekä tapahtumien että
ravintoloidemme markkinointiin. Olemme tehneet säännöllistä ohjelmayhteistyötä jolla olemme vahvistaneet brändiämme. Yhteistyö on helppoa
ja toimivaa, siksi paikallinen radio on tärkeä osa markkinointiamme
jatkossakin. Suosittelen!
VILLE PULKKINEN
Ravintolapäällikkö
Original Sokos Hotel Ilves

LähiTapiola Pirkanmaa tarjoaa paikallista ja henkilökohtaista vakuuttamisen,
säästämisen ja sijoittamisen asiantuntijapalvelua. Koska olemme aidosti
paikallinen vakuutusyhtiö, paikallinen FUN Tampere on luonteva, luotettava
ja joustava radiokumppanimme.
TIMO EUROPAEUS
Liiketoimintajohtaja
LähiTapiola Pirkanmaa

Tarjoamme asiakkaillemme kokemustamme ja osaamistamme valon ihmeellisessä
maailmassa. Oikean ratkaisun löytäminen kunkin asiakakkaan tilanteisiin on
tärkeää sekä meille että FUN Tampere -kanavalle. Sen vuoksi yhteistyömme
FUN Tampereen kanssa on ollut helppoa ja joustavaa. Se on ollut myös tehokasta,
lisännyt merkittävästi tunnettavuuttamme ja myyntiämme. Jatkamme valoisin
mielin yhteistyötä FUN Tampereen kanssa. Suosittelen.
NORA JUUSELA
Yrittäjä
Valaisinliike Tampereen Sähkö Oy

www.funtampere.fi
facebook.com/FunTampere
twitter.com/FunTampere
Suvantokatu 13
33100 TAMPERE
puh 010 5844 670
toimitus@funtampere.fi

