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RADIO MURSKI VAL, radijska družba, d.o.o. | Ulica arhitekta Novaka 13, 9000 Murska Sobota 

SEJEM AGRA na Murskem valu 
 

 

Radio Murski val je najbolj poslušana radijska postaja v Pomurju. Kot regionalni radio s statusom posebnega pomena že 

60 let pokriva raznovrstne vsebine v lokalnem okolju in širše. Murski val oddaja na območju, kjer ga lahko posluša več 

kot 190.000 prebivalcev. Na območju Pomurja dnevno dosega 40.000 poslušalcev, preko spleta pa ga poslušajo tudi v 

drugih delih Slovenije in tujini.  

 

Zaradi poudarjene informativnosti, poslušanosti in raznovrstnih vsebin vam ponujamo odlično priložnost, da predstavite 

svoje produkte in storitve javnosti. Na področju oglaševanja nam kot največji radijski postaji v Pomurju zaupajo tako 

agencije kot podjetja z znanimi blagovnimi znamkami iz vse Slovenije. Zaupajte nam tudi vi. 

 

Radio Murski val bo v času mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra v Gornji Radgoni s sejmišča oddajal vse dni 

sejma, vsi oglasi in zakupi bodo slišni tudi na sejmu. Koncept sejemskega radijskega programa je prilagojen dogajanju 

na sejmišču v Gornji Radgoni. 

 

SEJEMSKI RADIJSKI PAKETI 

A) 20-SEKUNDNI RADIJSKI SPOTI 

− 15 radijskih spotov med sejmom: 150 EUR + DDV 

− 20 radijskih spotov med sejmom: 195 EUR + DDV 

− 35 radijskih spotov med sejmom: 300 EUR + DDV 
     

B) RAZSTAVLJAVEC DNEVA  

− celodnevna oglaševalska in promocijska predstavitev: 

− javljanje v jutranji program po telefonu, 

− dve neposredni javljanji v dopoldanski program z razstavnega prostora, 

− 10-minutna predstavitev iz studia na sejmišču med 12.00 in 13.00, 

− javljanje z razstavnega prostora in podelitev nagrade poslušalcu ob 15.15, 

− 7-krat predvajanje jingla »razstavljavec dneva«, 

− 10-krat objava radijskega spota v času sejma. 
CENA: 380 EUR + DDV 
 
C) ZAKUPI: predstavitev dejavnosti in sejemske ponudbe ter nagradna vprašanja za poslušalce iz sejemskega 
studia. Pred in po predstavitvi se predvaja radijski oglas. 
20-MINUTNA PREDSTAVITEV: 200 EUR + DDV 
10-MINUTNA PREDSTAVITEV: 110 EUR + DDV 
5-MINUTNA PREDSTAVITEV: 90 EUR + DDV 

 
Č) PAKETNI ZAKUP: 5 x 5-minutna predstavitev. 
CENA: 250 EUR + DDV 

 
D) OBVESTILA NA SEJMIŠČU (do 30 besed) 
10 obvestil: 50 EUR + DDV 
20 obvestil: 90 EUR + DDV 


