
ISKELMÄ ROVANIEMI 89,3 Mhz
Takuulla Rovaniemeltä päivän puheenaiheet, paikalliset uutiset, sää ja paljon muuta.

Iskelmä Rovaniemi elää vahvasti mukana ostovoimaisten rovaniemeläisten päivässä. Taajuudella 89,3 Mhz 
korostetaan paikallisuutta ja siinä onkin suosiomme perusta. Meillä ajatellaan, että meillä on aina kesä tai joulu, 
mikä kuuluu positiivisuutena kuuntelijoille Kuuntelijakuntamme on aktiivisessa iässä olevaa, pääosin 23-58 
-vuotiasta perheellistä porukkaa, jota kiinnostaa muun muassa pukeutuminen, ruoka, perhearki, liikunta ja 
urheilu, liikenne, vapaa-aika, sekä tietenkin kulttuuri ja lappilainen elämäntapa.

Iskelmä Rovaniemi kasvaa koko ajan, ja nyt meitä Iskelmän kuuntelijoita on Rovaniemellä jo 14 000.

Iskelmä Rovaniemi on itsenäinen paikallinen toimija, joka välittää paikallisosuuden lisäksi valtakunnallista 
Iskelmää. Iskelmä on osa Suomen suurinta SBS-Finland radiotaloa. 

Iskelmä Rovaniemi on ainut kaupallinen paikallisradio Rovaniemellä ja sen tähden se on otollinen kumppani 
yrittäjille. Ajatuksemme on tehdä tehokasta yhteistyötä yritysten kanssa ja olla yhdessä heidän kanssa luomassa 
lappilaisia menestystarinoita.

Paikallista lähetystä tehdään Rovaniemellä noin neljä tuntia päivässä. Suurin yksittäinen paikallinen
kokonaisuus on tunnin mittainen Kevyesti keskeltä päivää -livelähetys, jota tehdään arkipäivisin. 

 

RADIO MEDIANA
Ihmiset käyttävät eri medioiden parissa alkaa yli 7 tuntia päivässä, radio ottaa tästä ajasta n. 30 %. Radion Kes-
kimääräinen kuunteluaika on noin kolme tuntia päivässä. Radio pitää kontaktia kuluttajaan koko päivän aina 
ostohetkeen saakka. Nykyään yksi media ei myöskään usein riitä. Radio sopii erinomaisen hyvin kumppaniksi 
mille tahansa muulle medialle nostamaan kampanjan huomioarvoa sekä vahvistamaan kampanjaviestiä.

Radio on media jolla voi vaikuttaa kuluttajiin kaikkialla aktiiviseen päiväsaikaan 

ISKELMÄ ROVANIEMEN VAHVUUDET
Radio on todellinen massamedia ja viime hetken vaikuttaja!

Iskelmä-Rovaniemi on koko ajan kasvava paikallisradio.

Iskelmä Rovaniemen kuuntelijamäärä  14 000 / viikko
Kuuntelijamäärä keskimääräisenä päivänä 5 000 / päivä

Tavoitetun yleisön kuunteluaika 
keskimääräisenä päivänä   108 (min) / päivä

Kuuntelijaprofiili     
9-24 (ikä)    23,6%
25-44   31,9%
45+   44,5 
       

Radio mukana arjessa
35% autokuuntelijoita
60% työpaikalla kuuntelijoita
62% asuu kaupungissa

ISKELMÄ ROVANIEMEN HINNOITTELU
Perushinnoitellun vuosisopimukseen sisältö: 

Viikkomäärä jolloin kampanja toteutetaan. Mainos pyörii viitenä päivänä viikossa, seitsemän kertaa päivässä. 

Mainokset esitetään parhaaseen kuunteluaikaan
Hinnoittelu perustuu 30 sekunnin mainosaikaan   
Vuosisopimuksen etuna aleneva viikkohinta ja bonustoistojen määrä
Mainoksen suunnittelu yhdessä yrittäjän kanssa 

Hinnoittelu          Bonustoistot iltaisin ja viikonloppuisin 
 2 – 3 viikkoa 490 €/ viikko          ---
 4 – 6 viikkoa 460 € / viikko                        5 toistoa / viikko 
 7 – 10 viikkoa 420 € / viikko                      8 toistoa / viikko 
 yli 10 viikkoa 390 € / viikko                      10 toistoa / viikko 

Mainoksen pituudet ovat räätälöitävissä hinnoittelun tapahtuessa RAB:n kerrointaulukon mukaan.
Hintaan lisätään alv 23% ja mainoksen tuotantokustannukset. Perusmainos sisältää speakerin, käsikirjoituksen 
ja äänimaailman toteutuksen alk. 100 €.

Ota yhteyttä mediamyyntiimme, niin teemme teille myynninedistämisratkaisun!


