
Kromberk, Industrijska cesta 5
5000  NOVA GORICA
Telefon:            +386 5 330 28 33

TRR:                   SI56 6100 0001 8506 298 – DH
Davčna št.:        SI47852178
Matična št.:        5394848

CENIK

CENE V EUR

0,60 €
objava oglasa v terminih po izboru stranke ali posebne želje in zahteve naročnika +25%
zakup PRVE/ZADNJE objave v reklamnem bloku +50%

PRODUKCIJA
izdelava enostavnega spota – enoglasno (predvajanje samo na radiu Robin) 30,00 €
izdelava enostavnega spota – dvoglasno (predvajanje samo na radiu Robin) 60,00 €
izdelava igranega / režiranega spota – dvoglasno 100,00 €
snemanje oglasa z voditeljem po izboru stranke ali posebne želje in zahteve naročnika +100%

15,00 €

3 min naročniška oddaja 99,00 €
10 min naročniška oddaja (3 + 3 min; vključen en glasbeni premor) 180,00 €
15 min naročniška oddaja (3 + 3 + 3 min; vključena dva glasbena premora) 240,00 €
30 min naročniška oddaja (3 + 3 + 3 + 3 + 3 min; vključeni štirje glasbeni premori) 390,00 €
ponovno predvajanje iste oddaje -30%

OSTALE STORITVE
3 min javljanje s terena 150,00 €
nagradno vprašanje z nagrado (min. vrednost nagrade 20 €) 40,00 €

150,00 €
ostalo oglaševanje in produkcija za ostale medije po dogovoru

+20% bonus objav

Cene ne vsebujejo DDV.
Cenik velja od 1. 1. 2020 dalje.

RADIO ROBIN d.o.o.

Internet:             http://www.robin.si
E-mail:               marketing@robin.si

RADIJSKO OGLAŠEVANJE v oglasnih blokih 06.00 – 22.00 (vsako uro ob hh:20 in hh:50)

sekunda objave oglasa ali branega obvestila                                                                   
Povprečna cena sekunde se uporablja le v primeru, ko se oglasi enakomerno razporedijo čez vse časovne pasove (6–22)

snemanje branega obvestila ali dosnetka k spotu

*KOMERCIALNE ODDAJE - PREDSTAVITEV PODJETJA, BLAGOVNIH ZNAMK, 
PRODUKTOV, …

*Opomba: Predvajanje komercialnih oddaj z izjemo 3 min je možna samo med vikendi, v terminu ki ga določi urednik 
Radia Robin. Predvajanja pesmi na Radiu Robin ni mogoče zakupiti. Pesmi se na radiu Robin predvajajo v skladu z 
uredniško neodvisnostjo na podlagi ocen poslušalcev, ki sodelujejo v glasbenih anketah. 

mesečno oglaševanje (30 dni) na spletni strani z bannerjem 300X250px                                  ali 
10 sek oglasom pred „Poslušaj v živo“

avansno plačilo
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