
 

a 90.9Jazzy Rádió 

gazdasági műsora 
 

Műsorismertető: A magyar rádiózás gazdasági kultműsora minden hétköznap reggel 6:30 és 10:00 között 

a Jazzy Rádió műsorán. Négy gazdasági szakember nevével fémjelzett „gazdasági muppet showban” 

a közéleti és gazdasági témák a korábban megszokott módon hitelesen, de könnyen emészthetően, a 

hétköznapi emberek számára is érthető formában kerülnek feldolgozásra, jazz zenei különlegességekkel 

fűszerezve. Elismerések: 2011 év végén Budapesti Értéktőzsde Médiadíj 

MTVA Rádiós Korrektúra Díj  

A Hangok versenye: II. helyezés 

OTP Bank Fáy András Díj 

Knauf Insulation Energiahatékonysági Szemléletformálásért Médiadíj 

Műsorvezetők:  Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovits András 

Műsoridő:  Minden hétköznap reggel 6:00-tól 6:30-ig a legutóbbi adás legjobb pillanataival, 6:30 és 

10:00 között pedig élőben. 

Megjelenési lehetőségek: 

Főtámogatói megjelenések: Havonta legalább 120 darab műsorbeharangozóban (napközben) 

támogatóként való megjelenés, egyenként 5 mp-ben. 

Havonta 1 alkalommal: a „műsor vendége” PR beszélgetés ½ órában 

Adásonként eleje és vége szignál valamint 2 köztes szignál egyenként 5 

mp-ben. (07.05,  07.55, 08.55, 09.55) 

Minimális szponzorációs időszak: 3 hónap 

2. ROVATTÁMOGATÁS 

  

Napi rovatok: Lapszemle, Európai részvénymustra, Tőzsdei összefoglaló nyitás előtt, Deviza piac, 

Tőzsdenyitás, Aranyköpések 

Megjelenések: Naponta cc 5 percben telefonos interjú (cégnévvel, titulussal a bejelentkezés elején    

és végén), illetve műsorvezetői beharangozás az adott műsoróra elején. 

Havonta 1 alkalommal: a „műsor vendége” PR beszélgetés ½órában. 

 

Heti rovatok: Heti kitekintő, Mesél a múlt, Árutőzsdei körkép, Mihálovits Gazda – agrárrovat, KKV, IT, 

NOPQ Gasztro Blokk Öngondoskodás rovat, Mi történt a héten, Fapados rovat, Zöld 

Iránytű 

Megjelenések: Hetente cc 5 percben telefonos interjú (cégnévvel, titulussal a bejelentkezés elején és 

végén), illetve műsorvezetői beharangozás az adott műsoróra elején. 

Havonta 1 alkalommal: a „műsor vendége” PR beszélgetés ½ órában 

 

Heti rovat Extra: Heti kitekintő, Mesél a múlt, Árutőzsdei körkép, Mihálovits Gazda – agrárrovat, KKV, IT, 

NOPQ Gasztro Blokk Öngondoskodás rovat, Mi történt a héten, Fapados rovat, Zöld 

Iránytű 

Megjelenések: Heti rovattámogatói szignál a rovat előtt és után (havi 8 db), illetve műsorvezetői  

beharangozás az adott műsoróra elején. 

Havonta 1 alkalommal: a „műsor vendége” PR beszélgetés ½ órában 

Napi 2 (havi 40 db) rovat beharangozóban támogatói elhangzás, amelyből napi 1 db a 

Millásreggeli idejében megy le.  

Hirdetői igények alapján egyedi rovatok kialakítására van lehetőség! 

1. FŐTÁMOGATÓI ajánlat 

Együttműködési díj / hónap 680.000 Ft 

Rovattámogatás NAPI rovattámogatás HETI rovattámogatás HETI rovattámogatás EXTRA 

Együttműködési díj / hónap 560.000 Ft 325.000 Ft 435.000 Ft 



 

 

3. PR BESZÉLGETÉS 

PR beszélgetés Nap vendége 1 órában 
Nap vendége ½ órában 

ismétléssel 
½ órában 

Együttműködési díj / alkalom 310.000 Ft 270.000 Ft 190.000 Ft 

 

Nap vendége:  A „ nap vendége”  PR beszélgetés 1 órában (nettó cc 25 perc), az előző napi adás 

végén-, valamint az aznapi adás elején elhangzó beharangozóval (a mai nap 

vendége Név+ Cégnév + Titulus) 

Nap vendége: 8:00 és 8:30 között a „ nap vendége”  PR beszélgetés ½ órában (nettó cc 12 perc), 

ismétléssel  ismétlés másnap 6:00 és 6:30 között (Név+ Cégnév + Titulus) 

A PR beszélgetés ½ órában (nettó cc 12 perc). 

4. TELEFONOS INTERJÚ 

Megjelenések: 5 perces telefonos interjú a műsor idejében 

Műsor elején felkonferálás 5 mp-ben 

Partner bemutatása a riport elején és végén 

A témát előre egyeztetni szükséges. 

5. KÖZLEKEDÉSI HÍREK + IDŐJÁRÁSJELENTÉS 

Megjelenések: Napi 2 alkalommal felkonferálás 5 mp-ben 

Műsor ideje alatt 2 db kereskedelmi reklámszpot 

Minimum egy hónapra rendelhető. 

A támogatói üzenet a Médiatanács rendelkezése szerint a cég hivatalos 

megnevezését és a cég által forgalmazott terméket tartalmazhatja.  

6. KITELEPÜLÉS KÜLSŐ HELYSZÍNRE 

Megjelenések: Az adott napon/napokon élőben jelentkezik a Millásreggeli c. műsor a helyszínről, 

melyet a kitelepülést megelőző 3 munkanapon egy cc 20 másodperces beharangozó 

reklámszpot hirdet 

Az adás ideje alatt műsorvezetői említés helyszínmegjelöléssel (fél óránként, összesen 6 

alkalommal.) és1 órás PR beszélgetés a műsorban. 

7. JÁTÉK 

On-air játék:      EXTRA Facebook játék:  

Naponta 1 alkalommal, a támogató ajándékáért. Millásreggeli Facebook oldalán játék elhelyezése 

A játék kérdése minden órában elhangzik.    Több mint 13.000 ember kedveli az oldalt 

Az ajándék értéke minimum 5.000 Ft.    Kizárólag az onair játékkal együtt rendelhető 

Legalább 1 hét rendelhető    Játék link megjelenítése az oldalon 

(5 munkanap)       A Facebook játék költsége: 25.000 Ft 

 

Tájékoztatjuk Partnereinket, hogy megszűnt a felajánlható nyeremények adómentes értékhatára.  

A Megrendelő vállalja, hogy a magánszemélyek részére átadott nyeremények után járó közterhekről az adóhatóság számára 

bevallást készít és annak összegét határidőre megfizeti. 

A feltüntetett árak 2016. január 1-től visszavonásig érvényesek, egyidejűleg más kedvezménnyel nem vehető igénybe. 

A kitelepülés technikai költsége 85.000 Ft.  

Együttműködő reklámszpot gyártási költsége egy hanggal: 30.000 Ft. Kreatív szövegírás: 15.000 Ft. 

A feltüntetett árak az Áfá-t nem tartalmazzák. 

A hosszabb távú együttműködés kedvezményeiről kérjük, érdeklődjön a munkatársainál. 

Telefonos interjú 

Együttműködési díj / alkalom 95.000 Ft 

Közlekedési hírek + időjárás jelentés támogatása 

Együttműködési díj / hónap 280.000 Ft 

Kitelepülés külső helyszínre ajánlat 

Együttműködési díj / adás/nap 400.000 Ft 

ONAIR + ONLINE JÁTÉK ajánlat 

Együttműködési díj / hét 75.000 Ft 


