
Pris pr. sekund: Kr. 5,95Pris pr. sekund: Kr. 5,95Pris pr. sekund: Kr. 5,95Pris pr. sekund: Kr. 5,95    
Spotlængde: minimum 10 sekunder  
 

SKAGA FM SKAGA FM SKAGA FM SKAGA FM tilbyder gode rabatter for dig og din virksomhed, når du bestil-
ler en radiokampagne fra gang til gang. Det giver dig en stor økonomisk 
fordel faktisk fra det første radiospot, og allerede når din reklame-
kampagne overstiger Kr. 3.500,Kr. 3.500,Kr. 3.500,Kr. 3.500,----    får du rabat. Hvis du er førstegangs-
kunde på Skaga FM, smider vi også lidt ekstra radiospots i kampagnen. 

Fra Kr. 3.500,- 

5%       

SKAGA FM SKAGA FM SKAGA FM SKAGA FM er hele Vendsyssels lokale radiostation med fokus på de mange historier der er nærmest dig og mig. Vi byder dagligt på aktuel journali-
stik, nyheder, sport, vejr, events, konkurrencer og musik. Vi    når ud til flere og flere lyttere, og dermed også dine kunder. Når lytterne rammes af 
”Lyden af Vendsyssel””Lyden af Vendsyssel””Lyden af Vendsyssel””Lyden af Vendsyssel” har du som annoncør en nærmest grænseløs salgsmåde der rammer underbevidstheden. Her er der ingen begrænsninger i 
antallet af farver, billeder og format. Lytteren skaber selv sine egne billeder af dine budskaber i hovedet, og dermed er radio et unikt annoncemedie.  

RadioreklameRadioreklameRadioreklameRadioreklame 

Grund          
pris 

Kampagne 
rabatter 

Fra Kr. 5.000,- Fra Kr. 8.000,- 

10%       13%       

Prisliste         
 

SKAGA FM SKAGA FM SKAGA FM SKAGA FM tilbyder en Årsaftale, som er en stor fordel for dig der ønsker 
at sætte din radio-annoncering i faste rammer. Du bestemmer selv, 
hvornår du indrykker, og samtidig får du en højere rabat på indrykning 
af spots. Vi hjælper til med planlægning, så det bli’r så simpelt for dig 
som  muligt.  En Årsaftale gælder 12 måneder fra aftalens indgåelse. 

Års                 
aftaler 

Årsaftale 1 

20%       25%       30%       efter          
aftale       

Radioreklame er en tillidssag. SKAGA FM SKAGA FM SKAGA FM SKAGA FM er stolte af, at vores spotproduktioner holder et  meget højt 
niveau. Vi benytter os dagligt af nogle af Danmark’s bedste produktionsstudier. De har mere end 100100100100 
forskellige stemmer m/k i kartoteket, og har stor erfaring i at skræddersy et spot der passer til dig. 

Produktion af spot: 

Fra Kr. 895,- 
Produktion 
af radiospot 

Generelle 
betingelser Betalingsbetingelser: 14 dage netto. Alle priser er ex. Moms. Rabatterne kan ikke kombineres 

Kontakt 
En radiokampagne kræver ofte god forberedelse, og vi hjælper meget gerne til med gode idéer, tekstskrivning, 
koncepter og afviklingsforslag. Kontakt Skaga FM idag på tlf: 98945960 eller mail: salg@skagafm.dk                    
og hør mere om dine muligheder. Du kan også læse mere på www.skagafm.dk. Vi glæder os til at høre fra dig  

 

 

 

 

 

 
 

 

Årsaftale 2 Årsaftale 3 Årsaftale 4 

Fra Kr. 25.000 Fra Kr. 35.000 Fra Kr. 50.000 Fra Kr. 60.000 


