podcastban
Rádióban
otthon vagyunk

A stílusos, igényes muzsikákat kedvelő hallgatók örömére a 90.9 Jazzy Rádió
2007. február 14-én elindult Budapesten. A 90.9 Jazzy Rádió finomra hangolt
zenei stílusával, érdekes, intellektuális műsoraival olyan rádiós unikumot
hozott létre, mely része a művelt, nyitott gondolkodású emberek életének.

A Klasszik Rádió 92.1 2009. december 1-jén indult 24 órás közműsorszolgáltató
rádióként. Egy nyugalmat sugárzó zenei adó Budapesten, ahol a különböző
korok legkedveltebb klasszikus muzsikái – operától a szimfóniáig – mellett
napjaink népszerű filmzenéi is hallhatóak.

A 90.9 Jazzy Rádió 2019-ben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH)
Médiatanácsának döntése értelmében elnyerte a frekvenciaengedélyt, így
további 7+5 évre biztosítja a minőségi zenét és tartalmat az éterben.

A Klasszik Rádió 92.1 reklámidejének értékesítését a Target Media végzi, mint
ahogy az a 90.9 Jazzy Rádió, a Jazzy Groove, a Jazzy Soul, a Jazzy Cool, a
www.jazzy.hu és a www.klasszikradio.hu esetében is történik.

A 90.9 Jazzy Rádió reklámidejének értékesítését a Target Media végzi, mint
ahogy az a Klasszik Rádió 92.1, a Jazzy Groove, a Jazzy Soul, a Jazzy Cool,
a www.jazzy.hu és a www.klasszikradio.hu esetében is történik. A 90.9
Jazzy hatósugara a lefedettségi térkép alapján Budapesten és kb. 60 kmes vonzáskörzetében biztosít zavartalan adásmenetet. Online rádióhallgatás
lehetősége az interneten keresztül bárhol elérhető.

A Klasszik Rádió 92.1 az első teljesen digitális technológiával működő magyar
rádió, egyelőre analóg sugárzású frekvenciaengedéllyel.
Adóteljesítmény: 2,2 kw
Adópont: Budapest, Citadella

Adóteljesítmény: 1,8 kw
Adópont: Budapest, Sas-hegy
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Rádióinkról — miért a 90.9 Jazzy Rádió és Klasszik Rádió 92.1

A 90.9 Jazzy Rádió műsorai 2021

Miért a 90.9 Jazzy Rádió?

Miért a Klasszik Rádió 92.1?

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Mert változatos tartalmi kínálatával a legtöbb értékes célcsoportot
és a véleményvezéreket egyaránt megszólítja.
Mert egyenletes a napi hallgatottság, erős az állomáshűség
– nincs „elkapcsolás”.
Mert egyedi zenei formátumával hiányt fed le a rádiós piacon.
Mert a prémium kategóriás rádiók között a vezető adó.
Mert minimális a reklámzaj - 2 reklámblokk óránként, maximum 3-3 db spottal.
Mert a diplomával rendelkezők aránya kimagasló.
Mert a hallgatói összetételben jelentősen felülreprezentált az AB célcsoport,
azaz a magasabb jövedelműek aránya.
A hallgatók jelentős része a tényleges vásárlőerővel rendelkező
25-55 éves célcsoportba tartozik.

•
•

•
•
•

•
•

Graduate rate (Budapest, %)
58,1%

Idő

Mert a hétköznapokból kikapcsoló, stresszmentes, stabil nyugalmat,
harmóniát sugárzó adó.
Mert a legkedveltebb, minőségi klasszikus zeneművekből és napjaink
filmzenéiből álló válogatás hallható.
Mert az intellektuális zenei és tartalmi adásfolyam egyedülálló módon
szolgálja ki a tanulni vágyó fiatalabb korosztályokat és az értékeket őrző
idősebbeket.
Mert egyedi műsorkörnyezetben vagy promócióban testre szabott
megjelenéseket biztosít.
Mert domináns a vásárlási döntéseket hozó női hallgatók aránya.
Mert életstílus alapján pozícionálható, magas vásárlőerővel rendelkező,
fogyasztásuk során mindenben az értékeset tudatosan kereső hallgatók
hallgatják.
Mert prémium hirdetői helyeket biztosít - óránként maximum 3-3 db spot
2 reklámblokkban.
Mert a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező és az AB státuszú
hallgatók száma egyaránt kiemelkedő.

AB status (Budapest, %)

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

01:00-02:00

Jazzy Night

Jazzy Night

02:00-03:00
03:00-04:00

Jazzy Magyarul

04:00-05:00

Jazzy Magyarul

05:00-06:00
06:00-06:45

Jazzy Magyarul & Reggeli Express

Jazzy Street (ismétlés)

Jazzy Magyarul

06:45-07:00
07:00-08:00

Budapest Hírmagazin

Millásreggeli

08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00

Jazzy Lexikon

11:00-12:00
12:00-13:00

Jazzy Weekend

Jazzy Street

Dave Koz Show

Jazzkovács

Jazzy Mix

13:00-14:00

Gender ratio

14:00-15:00

61,4%
53,1%

Hétfő

00:00-01:00

Jazzy Lexikon

15:00-16:00

53,9%

16:00-17:00

59,9%

71,8%

28,2%

Happy Hours

Smooth Jazz Top 30

18:00-19:00
19:00-20:00

40,1%

Dr. Jazzy

17:00-18:00

20:00-21:00
21:00-22:00

Jazzy Hungarikum
Dr. Jazzy (ismétlés)

Márkamonitor

Jazzy Utazó

Presszó

Jazzy Live

Presszó (ism.)

Soul Session

Jazzy Hungarikum

Jazzy Night

Jazzy Randevú

Intermezzo Bálint Edinával

22:00-22:30

Jazzy Night

22:30-23:00

Millásreggeli Best Of / Reggeli Express (ismétlés)

23:00-

Funky Feeling

VIP Páholy

Jazzy Night

Forrás: TNS Hoffmann-Mediameter/ 2020. október
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GEDE
BALÁZS
MIHÁLOVITS
ANDRÁS

ÁCS
GÁBOR
KÁNTOR
ENDRE

A 90.9 Jazzy Rádió műsorai 2021
SOUL SESSION

MILLÁSREGGELI

A magyar rádiózás Príma-díjas gazdasági kultműsora minden hétköznap reggel
páros műsorvezetéssel várja a hallgatókat. A négy gazdasági szakember: Ács
Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovits András nevével fémjelzett
„gazdasági muppet showban” a közéleti és gazdasági témák hitelesen, de
emészthető módon kerülnek feldolgozásra, állandó és – a trendeket követve –
folyamatosan megújuló rovatokkal, jazz zenei különlegességekkel fűszerezve.

A 90.9 Jazzy Rádió 2019-ben visszahozta zenei kultműsorát, amelyben
Bogyó Tamás – meghívott műsorvezetőtársával kiegészülve – megidézi
a soul hőskorát. Azt a kort, amikor minden hangszer élőben szólt, nem
beszélve az énekesről. A műsorvezető megszállott gyűjtő, aki különleges
lemezekre tett szert az évek során, s szenvedélyét minden szombaton
megosztja a Jazzy hallgatóival – és csakis velük –, mert a Soul Session-nek
nincs Magyarországon párja.

FUNKY FEELING

Funky. Egy zenei stílus, amely az amerikai soul zenéből táplálkozik, de annak
ritmusosabb és táncolhatóbb verziója. Funky, egy életérzés, nyitottság az

újra, a városi ritmusra, a lüktetésre. Funky Feeling. Egy műsor, amely péntek
esténként felráz, kikapcsol és bulira invitál kötetlenül, rengeteg ritmussal
és a két műsorvezetővel: Bárány Annával és Suri Imrével.

JAZZY HUNGARIKUM

A jazz nem hungarikum, de vannak olyan művészeink, akik előtt a világ
is tiszteleg. A Jazzy Hungarikum róluk szól, de nem csak nekik, hiszen a
műsor által bárki betekintést nyerhet a magyar zenei életbe. A szerkesztőműsorvezető Bokros László nem csak rádiós, de zenész kolléga, így garantálva
a szakszerű sokszínűséget.

HAPPY HOURS

A 90.9 Jazzy hazavezető műsora, amelyben minden hétköznap Jazzkovács
László várja a hallgatókat. A Happy Hours napi aktualitásokkal, budapesti
érdekességekkel, a legfrissebb közlekedési információkkal és kulturális
programajánlókkal része a Jazzy-hallgatók napirendjének, miközben stílusos
zenékkel hangolja közönségét az estére.
JAZZY UTAZÓ

2020-ban indul a 90.9 Jazzy utazási magazinműsora a Jazzy Utazó. Vadócz Péter a nemzetközi
és belföldi turizmus aktuális kérdéseit járja körül az iparág meghatározó szereplőivel, miközben
a hallgatók szakértői tanácsokkal és különleges programajánlókkal kapnak segítséget az
utazásuk megszervezéséhez.
6
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90.9 Jazzy Rádió árjegyzék

A 90.9 Jazzy Rádió műsorai 2021
PRESSZÓ

Szerda esténként megnyílik a Presszó a 90.9 Jazzy-n is. Ebben a műsorban
érdekes emberek adják egymásnak a kilincset egy közvetlen beszélgetésre.
A Presszó baristája a kíváncsi kérdező, Szemere Katalin személyében.

MÁRKAMONITOR

Hetente jelentkező műsorunk a márkák világának újdonságairól tudósít.
Piaci körülmények között minden cég arra törekszik, hogy a vásárlóinak a
legtöbbet, a legjobbat nyújtsa. A műsor meghívott vendégei a fenntarthatóság
értékeit vállaló márkák képviselői, környezetvédelmi szakemberek, hiteles
véleményformálók, akik tevékenységükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy a
gazdaság működőképességének fenntartása mellett élhető világot hagyjunk
az utódainkra.

JAZZY WEEKEND

A 90.9 Jazzy kulturális, utazási, gasztronómiai és életmód magazinja minden
szombat délelőtt László B. Katival. A Jazzy Weekend azoknak szól, akik nem
szeretnének lemaradni a hét kulturális programjairól, hasznos tippekre
kíváncsiak a hétköznapi teendőkhöz, vagy egyszerűen csak képbe akarnak
kerülni a főváros eseményeivel.

JAZZY STREET

Jurásek Balázs műsorvezetésével kalauzoljuk el hallgatóinkat a főváros
kulturális eseményei között az aktuális kínálatra fókuszálva minden hétköznap
délután.

Minden, ami Jazzy – zenében. A műsor bemutatja a legújabb smooth
jazz, lounge, nu-jazz és funky újdonságokat. A művészek ebben a
műsorban mesélnek magukról, koncertjeikről, kiadványaikról és legújabb
szerzeményeikről. Jazzkovács Lászlótól megtudhatjuk, hogy ki mit játszott,
milyen zenét dolgozott fel és ez hol szerepel a zenei listákon.

JAZZY LEXIKON

JAZZY LIVE

BUDAPESTI PROGRAMAJÁNLÓ

Zene, amely kikapcsol, inspirál, segít a napi feszült munkatempó „túlélésében”.
Főműsor, amelyben a Jazzy gondosan válogatott, minőségi muzsikái között
olyan tudásmorzsák hangzanak el, melyek nem létfontosságúak életünkhöz,
de nélkülük szürkébb lenne a nap.

DR. JAZZY

A Jazzy Rádió egyik legrégebbi egészségmegőrző műsora H. Varga Mariannal. A
Dr. Jazzy információt nyújt a hagyományos és alternatív orvoslás megismerése
érdekében. Az emberi lélek, szellem és fizikai test legkölünbözőbb
megbetegedéseire nyújtható gyógyírekről tudósít, sőt magyar találmányokról,
fejlesztésekről, szakemberekről is hallhatnak, amelyeknek, és akiknek célja
a tökéletes testi és lelki egészség megteremtése.

Kategória

A műsor minden csütörtök este egy különleges élménnyel ajándékozza meg
a hallgatókat: a csak nálunk hallható események mellett korábbi, klasszikus
zenei anyagok is adásba kerülnek, műfaji határok nélkül. A népszerű külföldi
előadók mellett – hiszen „vendégünk” volt már Quincy Jones, Diana Krall és
a Mezzoforte is – a színvonalas hazai jazz nagyjainak is lehetőségük van
koncertjeiket a szélesebb közönséghez eljuttatni.

VIP PÁHOLY

A 90.9 Jazzy új magazinműsora hetente jelentkezik a sportvilág legfontosabb
eseményeivel. Összefoglalók, előzetesek, esélylatolgatás, elemzések,
valamint a műsor meghívott vendégei, akik kiemelkedő tevékenységükkel
a sportélet aktív szereplői. A műsorvezető: Mogyorósi Péter.

0-30 sec Ft/szpot

31-60 sec Ft/szpot

107.500 Ft

172.000 Ft

munkanap

Kategória

munkanap

N

90.200 Ft
egyéb nap

07:00 - 19:00

minden nap

19:00 - 06:00

0-30 sec Ft/szpot

31-60 sec Ft/szpot

96.000 Ft

153.000 Ft

80.500 Ft

128.800 Ft

22.000 Ft

35.200 Ft

munkanap
16:00 - 19:00

10:00 - 16:00

D

idősáv
06:30 - 10:00

DT

16:00 - 19:00

144.200 Ft

24.600 Ft

39.400 Ft

munkanap

10:00 - 16:00

egyéb nap

07:00 - 19:00

minden nap

19:00 - 06:00

D

N

Egyhangos szpotgyártás díja: 35.000 Ft. Kreatív szövegírás: 20.000 Ft. | Egyedi igények esetén a reklámgyártás speciális árképzéssel történik. | Blokkfoglalás maximum 2 órás időtartamra.
Blokk első pozíció 20% felár. | Blokk exkluzivitás 50% felár. | Az árlistában feltüntetett árak az Áfa-t nem tartalmazzák.
Hirdetéssel kapcsolatos kérdéseivel kérjük, hogy keresse a Target Media Sales Kft. munkatársait.

www.jazzy.hu ONLINE megjelenések
1 hét

1 hónap

Nyitó banner

200.000 Ft

600.000 Ft

PR cikk

40.000 Ft /cikk

120.000 Ft /4 cikk

Banner (250x250)

150.000 Ft

450.000 Ft

Facebook posts
8

idősáv

2021. január 1. – február 28., 2021. június 1. – augusztus 31.

06:30 - 10:00
DT

A hallgatók nemcsak érdekes újdonságokkal és tesztautókkal találkozhatnak
a Jazzy Streeten, hanem a jövő közlekedési eszközei is átsuhannak a kellemes
zenékkel tarkított utcaképen, Bögös Sándor vezetésével.

JAZZKOVÁCS

Szezonális árjegyzék

Árjegyzék

15.000 Ft /poszt
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A Klasszik Rádió műsorai 2021
Idő

Hétfő

Kedd

Szerda

00:00-07:00

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

Kis éji zene

07:00-08:00

Klasszik Reggeli

08:00-09:00

Klasszik Hétvége

09:00-10:00
10:00-11:00

Papageno Klasszik

11:00-12:00
12:00-13:00

Duett

Klasszikus kedvencek

13:00-14:00

Klasszikus kedvencek

14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00

Intermezzo

17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00

OpeRandi
Klasszik Reggeli - esti kiadás

21:00-22:00

Klasszik Lounge

22:00-22:30

23:00-

10

Capriccio

Cinemusic (ismétlés)

Cinemusic

Duett (ism.)

Papageno Klasszik
(ism.)

Klasszik Lounge

20:00-21:00

22:30-23:00

Capriccio (ismétlés)

Kis éji zene

INTERMEZZO
Bálint Edina

KLASSZIK REGGELI

2019. augusztusában indult új műsorunk Horváth Gergellyel.
A Klasszik Reggeli életre hívásának elsődleges célja, hogy
egy olyan hiánypótló ébresztőműsor jöjjön létre a reggeli
műsorsávban, amely a kulturális életre fókuszál, miközben
könnyed, de értelmes tartalmakkal találkozhat a hallgató.
Filmbeszámolók premier előtt, zene- és színházkritikák
közvetlenül premierek után, gasztrotippek – klasszikusan
–, valamint a legfrissebb hírek és kulturális érdekességek
várják a hallgatókat minden hétköznap reggel.

INTERMEZZO

2016-ban álmodtunk meg egy olyan délutáni műsort, amely
„hazakíséri” a hallgatókat egy-egy fárasztó munkanap
végén. Bálint Edina műsorvezető a rádió zenei repertoárjának
legnépszerűbb darabjaival, könnyed és érdekes interjúkkal
készül, a stúdióban pedig neves művészekkel, izgalmas
vendégekkel beszélget aktualitásokról.
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Klasszik Rádió 92.1 árjegyzék

A Klasszik Rádió műsorai 2021
CAPRICCIO

A Capriccio a Papageno klasszikus zenei kávézója, amely 2019 tavaszától
hallható a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciáján. A műsor múltja egészen 2003-ig
nyúlik vissza: ekkor indította útjára az első adást Feyér Zoltán, Nagy Bálint
és Zsoldos Dávid. A Capriccio akkor több mint hat évet és háromszáz adást
élt meg, tavaly pedig megújult formában tér vissza, ezúttal a Klasszik Rádió
frekvenciáján Novotny Anna és Zsoldos Dávid műsorvezetésével.

CINEMUSIC

A Klasszik Rádió legrégebbi magazinműsora, amely immár 10. éve várja a
hallgatókat a legizgalmasabb és legnépszerűbb filmzenékkel, Varga Ramóna
válogatásával és H. Varga Mariann műsorvezetésével.

DUETT

A két órás portréműsorban olyan művészek - köztük közismert író, színész,
rendező, humorista, zenész, képzőművész -, valamint elismert orvosok,
jogászok, kutatók szólalnak meg, akik, bár foglalkozásukat tekintve nem
hivatásos klasszikus zenészek, de valamilyen módon mégis kapcsolódnak
ehhez a területhez. Műsorvezető: Bálint Edina

OPERANDI

Az OpeRandi egy különleges találkozási forma. Esti műsorunk divatról,
gasztronómiáról, design-ról, lakberendezésről, etikettről szól úgy, hogy
ezeket a hétköznapi témákat az opera közege inspirálja. A műsorvezető:
Bátor Anna

PAPAGENO KLASSZIK

Szórakoztató magazinműsor kulturális programajánlókkal, beszélgetésekkel
és sok-sok zenével minden szombaton délelőtt két órában. A műsorvezető:
H. Varga Mariann.

KLASSZIKUS KEDVENCEK

Kategória

idősáv

KLASSZIK LOUNGE

A valósággal az a baj, hogy nincs hozzá háttérzene…A Klasszik Rádió erre
is megoldást kínál: elég esténként a frekvenciára hangolni, ahol közkedvelt
klasszikus- és filmzenei részletekkel lazíthatnak a hallgatók.

KIS ÉJI ZENE

Az este, éjszaka már az elcsendesedés, a lassabb dolgok ideje. Segítünk
abban is, hogy hazafelé tartva az autóban, vagy már otthon lelazuljanak a
hallgatóink kellemes, megnyugtató zenei válogatásunk segítségével. Egy
kellemes vacsora, egy kis esti olvasgatás mellé is tökéletes választás a Kis
éji zene a Klasszikon.

KLASSZIK HÉTVÉGE

Hétvégenként kora reggeltől délelőttig frissítő, lendületes zenei válogatással
várjuk hallgatóinkat, hogy jól kezdődjék a szombat és a vasárnap, akár hideg
téli nap, akár meleg nyári reggel vár ránk.

2021. január 1. – február 28., 2021. június 1. – augusztus 31.
0-30 sec Ft/
szpot

31-60 sec Ft/
szpot

86.800 Ft

138.900 Ft

Kategória

07:00 - 10:00
DT

munkanap

munkanap

N

72.800 Ft
egyéb nap

07:00 - 19:00

minden nap

19:00 - 07:00

0-30 sec Ft/
szpot

31-60 sec Ft/
szpot

munkanap

77.500 Ft

124.000 Ft

65.000 Ft

104.000 Ft

22.000 Ft

35.200 Ft

16:00 - 19:00

10:00 - 16:00

D

idősáv

07:00 - 10:00
DT

16:00 - 19:00

24.600 Ft

116.500 Ft

39.400 Ft

munkanap

10:00 - 16:00

egyéb nap

07:00 - 19:00

minden nap

19:00 - 07:00

D

N

Egyhangos szpotgyártás díja: 35.000 Ft. Kreatív szövegírás: 20.000 Ft. | Egyedi igények esetén a reklámgyártás speciális árképzéssel történik. | Blokkfoglalás maximum 2 órás időtartamra.
Blokk első pozíció 20% felár. | Blokk exkluzivitás 50% felár. | Az árlistában feltüntetett árak az Áfa-t nem tartalmazzák.
Hirdetéssel kapcsolatos kérdéseivel kérjük, hogy keresse a Target Media Sales Kft. munkatársait.

www.klasszikradio.hu ONLINE megjelenések
1 hét

1 hónap

Banner (250x250)

100.000 Ft

300.000 Ft

PR cikk

40.000 Ft / cikk

120.000 Ft /4 cikk

Facebook posts
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Szezonális árjegyzék

Árjegyzék

A Klasszik Rádió 92.1 legnépszerűbb zenéi egész nap nyugalomra hangolnak.
A 10-től 16-ig tartó műsorban a hallgatók legkedveltebb művei csendülnek
fel, a rádió „információmorzsáival”, az Infocseppekkel megfűszerezve.

15.000 Ft /poszt
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Eseményszponzoráció

Szponzorációs együttműködési lehetőségek
A 90.9 Jazzy és Klasszik Rádió 92.1 a klasszikus rádiós együttműködéseken felül egyedi kommunikációs
felületek kialakítására nyújt lehetőséget.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Magyarországon egyedülálló VisualRadio rendszer, amely biztosítja a rádió adás képi megjelenítését,
az élő adás közösségi médiában történő közvetítését. Mindez szélesíti az adásban történő
termékelhelyezés lehetőségeit.
Műsorkitelepülés külső helyszínre.
Tematikus műsorkínálat: összesen több mint 25 szponzorálható műsor.
Jazz- és komolyzenei koncertek szponzorálásának lehetősége a támogató termékének bevonásával
a helyszínen.
Egyedi promóciós lehetőségek kialakítása a Partner termékének bevonásával.
Hetente és naponta jelentkező támogatható rovatok kulturális és üzleti – gazdasági, valamint
életmód tematikával.
Eseti PR riportok, mélyinterjúk, tartalmi együttműködések – a Partnert, mint az adott téma szakértőjét
kérdezzük adásban.
Programajánló elhangzások műsorkörnyezetben.
On air játék műsorkörnyezetben.
Kedvezményes szpot csomagok mikrovállalkozások, KKV-k és kulturális intézmények részére.
Közlekedési hírek, időjárás jelentés, reptéri információk.
A 90.9 Jazzy és Klasszik Rádió 92.1 online felületeinek bevonása.

A támogatói üzenetnek a Médiatanács rendelkezése szerint a hivatalos cégformát kötelezően tartalmaznia kell, továbbá említhető termék
vagy szolgáltatás, valamint szlogen. Az együttműködés részleteiről, feltételeiről és árainkról munkatársaink készséggel adnak felvilágosítást.
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ONAIR megjelenések
•
Az eseményt beharangozó szpotban, amely a koncertet ismerteti, illetve, amennyiben elkelnek a
jegyek, élő közvetítés, játék beharangozó. A szpotokban egy 10 mp-es támogatói üzenet helyezhető
el. (cégnév + szlogen vagy termék).
•
PR riport az eseményhez köthető rádióban (5 perces telefonos interjú).
•
Játék.
ONLINE megjelenések
•
A hirdetési időszakban folyamatos online jelenlét támogatói logó megjelenéssel a www.jazzy.hu,
valamint a www.klasszikradio.hu oldalakon és a rádiók Facebook oldalán.
•
Kiemelt banner hirdeti az eseményt és a promóciós oldalra irányít (támogatói logó megjelenés).
•
Klasszik, illetve Jazzy hírlevélben való kiemelt megjelenés.
•
Válogatott online médiafelületeken klasszikus és PR hirdetések.
PRINT megjelenések
•
Az esemény programját hirdető műsorfüzetben.
•
Válogatott nyomtatott médiafelületeken klasszikus és PR hirdetések.
HELYSZÍNI megjelenések
•
A helyszínnel egyeztetett módon.
KÖZTERÜLETI megjelenések (opcionálisan)
•
Citylight, balusztrád.
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Rendezvények

Rendezvények
KLASSZIKUS KEDVENCEK

KLASSZIKUS KARÁCSONY

A Klasszik Rádió 92.1 és az Óbudai
Danubia Zenekar már hagyományként
minden év májusában elhozza
tavaszköszöntő koncertjét, ahol
népszerű klasszikusok csendülnek
fel a rádió zenei repertoárjából.
Az elmúlt három évben a koncert
tematikus koncepcióval jelentkezve
az olasz, az angol és a spanyol
életérzést kívánta megidézni a
zenei élményen keresztül.

CINEMUSIC

A Klasszik Rádió 92.1 nagysikerű
filmzenei koncertje, a Cinemusic
2019-ben a korábbi évekhez
képest új helyszínen, a Papp
László Sportarénában került
megrendezésre. Az eddigi Müpahagyományoknak megfelelően
ugyanolyan izgalmasan és érdeseken
összeállított zenei és képi világgal
találkozhatott a több mint ötezer
fős közönség.
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A Klasszik Rádió 92.1 és az Óbudai
Danubia Zenekar közös decemberi
koncertje a tavaszi Klasszikus
Kedvencek koncert karácsonyi kiadása.
A program a legnépszerűbb ünnepi
zenékkel, meglepetés művekkel
és különleges előadásokkal kínál
sokszínű zenei élményt. A Klasszikus
Karácsony koncert immár ötödik
alkalommal, a Budapest Kongresszusi
Központban 2019-ben is dupla
teltházzal aratott sikert.

JAZZY FESZTIVÁL

A 90.9 Jazzy rádió minden ősszel
várja a stílusos, szenvedélyes
és minőségi zene rajongóit
a MOMkult-ban. 2019-ben a
Paloznaki Jazzpiknikkel közös
szervezésben valósult meg a
kétnapos rendezvény, ahol hazai és
külföldi előadók, valamint mindkét
napon exkluzív afterparty várta a
közönséget.
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Target Media bemutatkozás

Referenciák

Töretlenül hiszünk a rádió erejében!
A rádió megalkotása óta az emberek egyik
leghűségesebb és legőszintébb láthatatlan
„barátja”.
A technológiai fejlődés révén napjainkban már újabb
platformokon (streamek, podcastok formájában)
elérhető és ezáltal még szélesebb közönség számára
nyújtja a kikapcsolódás vagy épp a jól informáltság
élményét akár hagyományos analóg, akár digitális
formában.

Suri Imre
Ügyvezető

A rádió továbbra is az egyik elsőszámú közvetítő
csatorna az új zenék terén, bár a különböző
formátumok révén a régebbi dallamok és speciális
tartalmak szolgáltatásának is meghatározó
eleme. Kutatások sora bizonyítja, hogy minden
élethelyzetben - autóban ülve, munka közben,
edzés során... - használjuk és számítunk rá! Olyan
iránytű az életünkben, amely a többi médiumból
nyert számunkra fontos impulzusokat a megfelelő
módon erősíti meg.
A 90.9 Jazzy Rádió és a Klasszik Rádió 92.1 a
döntéshozók, a művelt, a környezetük történéseire
fogékony és azt aktívan formáló emberek fontos
médiuma. Ezek a hallgatók nem csak a fogyasztási
tudatosságukban, de vásárlóerejükben is messze
felülreprezentálják a magyar lakosságot. A hirdetők
üzenetei ebben a minőségi zenei és kreatív tartalmi
környezetben zavartalanul és szinte észrevétlenül
hasznosulnak a rádióhallgatók körében.
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Márkus Gábor
Értékesítési vezető

Dózsa Réka

Szerződéses
értékesítési partner

Balla Péter

Szerződéses
key account manager

A Jazzy és Klasszik Rádiók beemelésével a médiamixbe olyan, számunkra kiemelten fontos,
egyébként médiakerülő célcsoportot tudunk megszólítani, akik elérése hozzájárulnak piaci
sikereink fejlődéshez. A rádió munkatársainak rugalmasságát a szpotok készítése kapcsán
is megtapasztaltuk, a jövőben is számítunk hozzáértésükre.

A Klasszik és a Jazzy rádiók évek óta biztos felületek a dm számára, minőségi tartalmaikon
keresztül remek lehetőséget jelentenek az igényes közönség megszólítására.
A rádió műsorai relevánsak, műsorvezetői felkészültek, üzletkötői rugalmasak és értik a
márkák világát, szükségleteit. A személyes felvételek pedig mindig nagyon jó hangulatúak
a barátságos, otthonos stúdióban.

Várbíró Ákos
marketing vezető

Kanyó Roland
marketing és PR manager

Intézményünk és a Klasszik Rádió között évek óta tartókitűnő munkakapcsolat legutóbbi
állomása a Nemzeti Filharmónikusok Akadémiája első projekthetének tudósításokkal
és riportokkal történő bemutatása volt. mely közös munka ismét hozzájárult a Nemzeti
Filharmónikusok életének és céljainak még tágabb közönséggel való megismertetéséhez.
Herboly Domonkos
főigazgató
MNF Magyar Nemzeti Filharmónikusok zenekar,
Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft.

Sélley László
Szerződéses
értékesítési partner

Kalmár Imola

Sales back office munkatárs

Horváth Anita
Marketing manager

Az elmúlt években egyre több és több alkalommal volt szerencsénk együtt dolgozni különböző
kampányaink népszerűsítése során a Jazzy és a Klasszik Rádióval.
Minden esetben gyors reagálás, türelem, szakértelem és segítőkészség jellemezte az
együttműködésünket, valamint az egyéb rendezvények során is rendkívül rugalmasak voltak
mely a közös együttműködést nagymértékben segítette.
Hálásak vagyunk a két Rádió profi munkatársainak, élmény volt az együttműködés a csapattal,
reméljük a jövőben is lesz rá módunk.

Főszerkesztő

Vastagh Zsolt
Technikai vezető

Devecseri Kata Linda
Irodavezető

A Jazzy és Klasszik Rádión elhangzó interjúkkal hatékonyan érjük el a célközönségünket, ami
a partnerektől érkező rendszeres visszajelzéseken is jól érezhető. Szeretjük a rugalmasságot
és a kreativitást, amit a kollégáknál tapasztalatunk. A mindig jó hangulatú megbeszélések
pedig élvezetessé teszik a közös munkát.
Gyulasi Georgina
sajtófőnök
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Árvay Péter
marketing vezető
Porsche Inter Auto Hungaria Kft.

A 90.9 Jazzy Rádió olyan kezdeményezés, amely magas kultúrát visz el a hallgatókhoz,
szórakoztató, könnyen befogadható formában, élvezetes érthető jazz zenével. A rádió
egyedülálló értéket képvisel a magyar jazz zene megismertetésével, valamint a jazzen
túlmutató társműfajok megszólaltatásával. Hangvétele könnyed, mégis tartalmas, szerethető.
A média-fogyasztás naprakész eszközeivel hozza közel a hallgatókhoz a magyar, az európai,
sőt az Európán kívüli zenei világot. A Jazzy Rádió immár nélkülözhetetlen szín a magyar
elektronikus média palettáján.

Daróczi-Végh Péter

Hittner Krisztina
PR és ügyfélszolgálati csoportvezető
dm Kft.

A Sole-Mizo Zrt. évek óta együttműködik a Jazzy és a Klasszik Rádiókkal. Nem véletlenül, hiszen
számtalan kampányunkban voltak már segítségünkre az üzenetek kreatív megfogalmazásától
egészen azok fogyasztóinkig történő eljuttatásáig. Az eddigi pozitív tapasztalataink hosszú
távú közös gondolkodást és munkát vetítenek előre.

Majthényi Angéla
trade marketing manager
Sole-Mizo Zrt.

Dr. Batta András
Magyar Zene Háza szakmai munkacsoport vezetője,
a Zeneakadémia egykori rektora
Magyar Zeneháza
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Target Media Sales Kft.
1022 Budapest, Detrekő u. 12.
Tel.: +36-1-787-9026
targetmedia@targetmedia.hu
www.targetmedia.hu

www.jazzy.hu

www.klasszikradio.hu

