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60    σταθμοί στην Αθήνα 

20     σταθμοί στη Θεσσαλονίκη

70      σταθμοί στις μεγάλες πόλεις 

150 σταθμοί στην περιφέρεια

17 σταθμοί στην Κύπρο

500.000 ακροατές
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7.500.000 ακροατές 

πληθυσμιακή κάλυψη

 σε 51νομούς και 190 δήμους της χώρας 

> 100.000

>  50.000

>  15.000

radio grhype.  
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σας ακούει
   όλη η Ελλάδα
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X-PLANNER

Πλατφόρμα  παρακολούθησης

media planning 
radio productions

X - PLANNER

Διαµορφώνουµε για εσάς το πρόγραµµα 

που ανταποκρίνεται καλύτερα στις 

ανάγκες σας µέσα στα πλαίσια του 

προϋπολογισµού σας.

Επιλέγουµε τους σταθµούς αυτούς που 

συµπίπτουν περισσότερο µε το 

δηµογραφικό προφίλ των πελατών 

σας ενω µπορούµε να κατα περίπτωση 

να εντάξουµε αναφορές και χορηγίες 

µε συγκεκριµένους παραγωγούς.

Με πολύ µεγάλη εµπειρία στο 

δηµιουργικό και τις ραδιοφωνικές 

παραγωγές διαµορφώνουµε δωρεάν το 

ραδιοφωνικό σας σποτ επιλέγοντας 

ανάµεσα στους επαγγελµατίες 

εκφωνητές µας

Μέσα απο το ειδικό interface 

X-PLANNER της videoworld έχετε 

πλήρη είκονα και µπορείτε να 

παρακολουθήσετε µε ακριβεία live τη 

ροή του διαφηµιστικού σας 

προγράµµατος.

Επίσης επιλέξτε στο site µας ανάµεσα σε 

προδιαµορφωµένα  προγράµµατα 

διαφήµισης για τα ραδιόφωνα της Αθήνας 

ανάλογα µε το δηµογραφικό προφίλ των 

πελατών σας. 

 Σε συνεργασία µε τους µεγαλύτερους ραδιοφωνικούς 

σταθµούς παρέχουµε τις αποδοτικότερες επιλογές για 

τις ανάγκες προβολής σας. (TOP επιλεγµένοι σταθµοί 

ανδρικού, γυναικείου και νεανικού κοινού)
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60 σταθμοί στην Αθήνα 

radio .grhype  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ÆÄ¹¦Ã¤¸

Προδιαµορφωµένα MediaPlan

Διαφηµιστείτε στα µεγαλυτερα ραδιόφωνα της Αθήνας

Το πιο σύγχρονο interface για τη live 

παρακολούθηση του διαφηµιστικού σας προγράµµατος 

20 σταθμοί 
στη Θεσσαλονίκη



powered by             VideoWorld.gr 

VideoWorld.gr 

radio .grhype  
διαφήμιση στο ραδιόφωνο

εσάς... 

215 5051 901 ΒΕΝΤΟΥΡΗ 5   I   ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ADVERTISING    MEDIA    TV & RADIO PRODUCTIONSI I

Διαφηµίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας µέσα από ένα δίκτυο µε 

περισσότερους από 300 ραδιοφωνικούς σταθµούς σε όλη την Ελλάδα. 

Ενηµερώστε τους καταναλωτές για τα καινούργια σας καταστήµατα σε 

διάφορες περιοχές της χώρας, για τα νέα προϊόντα σας, παρουσιάστε τις 

εποχιακές προσφορές σας και πάνω από όλα δηµιουργήστε 

αναγνωρισιµότητα στην επωνυµία σας. 

Το ραδιόφωνο ακούγεται στο σπίτι, σε καταστήµατα, γραφεία, χώρους 

εστίασης, µετακινήσεις όλες τις ώρες της ηµέρας και έχει φανατικούς 

ακροατές. Ενηµερώνει, ψυχαγωγεί, κάνει παρέα ενώ αποτελεί ένα 

ισχυρά αλληλεπιδραστικό µέσο µιας και σε πολλές περιπτώσεις οι 

ακροατές σχολιάζουν και επικοινωνούν µε τους παραγωγούς στις διάρκεια 

των εκποµπών. Παράλληλα αποτελεί ένα προσιτό και στοχευµένο 

εργαλείο διαφήµισης. 

Η RADIOHYPE σας παρέχει ολοκληρωµένες λύσεις σχεδιασµού 

ραδιοφωνικών πλάνων για µέγιστη απόδοση και αποτελεσµατικότητα 

του µηνύµατός σας. Επιλέγουµε τους καταλληλότερους σταθµούς µε βάση 

το δηµογραφικό προφίλ των πελατών σας και παρέχουµε το δηµιουργικό 

σχεδιασµό του σεναρίου και την παραγωγή του ραδιοφωνικού σποτ. Δείτε 

περισσότερα στο site µας: Radioype.gr 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 215 5051901

σας ακούνε;
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