POROČILO RADIJSKE PROMOCIJE NA RADIO 1 NACIONALNO
“BREZPLAČNO SVETOVANJE ZA ZAPOSLENE”

Obdobje:
25.11.201913.12.2019

Radio 1 Nacionalno

Naročnik: Andragoški center Slovenije
Poro pripravila: Kristina Korenč
Datum: 16.12.2019
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1. Predstavitev
Radio 1 je najbolj poslušan radijski program, slišen že skoraj po vsej Sloveniji. Namenjen je aktivnim
poslušalcem, ki želijo dobro glasbo, veliko zabave ter
kakovostne, kratke in hitre informacije.
Radio 1 ponuja več dobre glasbe z zabavnimi in
živahnimi voditelji, natančnimi in ažurnimi prometnimi
ter vremenskimi informacijami, stikom s poslušalci,
ažurnimi lokalnimi ter nacionalnimi novicami. S skrbno
izbranim programom se Radio 1 približa poslušalkam in
poslušalcem ter jih spremlja ves dan - ko se prebujajo,
ob vožnji otrok v vrtec, v službi, pri kuhanju, likanju in
pospravljanju, med počitkom in vožnjo k sorodnikom.

2. Poslušanost
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3. Poročilo
Andragoški center Slovenije, Šmartinska cesta 134a, 1000 Ljubljana, matična št.: 5523192000, davčna številka:
SI54646499, ki ga zastopa direktor mag. Andrej Sotošek (v nadeljevanju naročnik), je izbral Infonet media d.d.,
Stegne 11b, 1000 Ljubljana, matična št.: 1639838000, davčna številka: SI41714415, ki ga zastopa izvršni
direktor Andrej Žorž (v nadaljevanju izvajalec), za izvedbo radijske promocije na Radio 1 nacionalno.
Naročnik je z izvajalcem sklenil Pogodbo o reklamnem oglaševanju (21.11.2019) za izvedbo promocijskih
aktivnosti na nacionalni ravni, za brezplačno svetovanja za zaposlene.
Izvajalec je tudi izvedel naročilo male vrednosti (radijska promocija na Radio 1-nacionalno).
Naročnikov projekt sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
oglasno sporočilo pa je bilo pripravljeno v sodelovanju z Evropskim programom za učenje odraslih.
Vrednost storitev je bila za obdobje od 25.11.2019 do 13.12.2019 določena v vrednosti 6.557,00 EUR brez DDV
oziroma 7.999,54 EUR z DDV.

1. Scenarij naročenega oglas, ki je posnet pod zaporedno šifro ACRSSLO11A19 (20 sekund ):
ONA: Bi radi dokončali ali nadaljevali izobraževanje?
ON: Želite bolje opravljati svoje delo?
ONA: Iščete nova znanja?
ON: Načrtujete spremembo kariere?
M.OFF: IZKORISTITE BREZPLAČNO SVETOVANJE ZA ZAPOSLENE! Več na zaznanje.si.
Obvezni tekst (hitro): Projekt sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport, oglasno sporočilo je pripravljeno v sodelovanju z Evropskim programom za učenje odraslih.

Posneti radijski oglas je bil s strani naročnika pisno potrjen. Z oznako šifre ACRSSLO11A19 in s posneto
dožino 20 sekund, se je predvajal na Radio 1 nacionalno v obdobju od 25.11.2019 do 13.12.2019. Termini
objav so bili vstavljeni v programsko shemo ob xx:18, enakomerno v vse časovne pasove med 6:00 in 19:00.
Skupno 1.520 sek., torej 76 objav , 5-6 objav na dan, brez vikendov.
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2. Časovnica (izpisana iz programa):
Station: R1-Ljubljana
File: ACRSSLO11A19
Customer: ANDRAGOŠKI CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE V ANGLEŠKEM JEZIKU: SLOVENIAN INSTITUTE FOR
ADULT EDUCATION
Contract: PG40249
Category: School
Comment:
Number of entries: 76
Mediaplan from 25/11/2019 to 13/12/2019
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3. Doseženi rezultati:
Radio 1 je pripomogel k dodatnemu ozaveščanju in promociji brezplačnega svetovanja za zaposlene med
poslušalci na nacionalni ravni, ki je po zadnjih razpoložljivih raziskavah za oktober 2019 dosegel 238.000
dnevnih poslušalcev v starostni kategoriji med 15 – 85 let (vir: Mediana). Radio 1 je tako desegel prvo
mesto po poslušanosti med vsemi radijskimi programi v Sloveniji.
Promocija se je izvajala enakomerno med 6h in 19h v obdobju 3 tednov in je časovno ustrezna za
utrditev sporočila.
V priponki dodajamo posneti spot.

4. Kontakt
Kristina Korenč, trženje
Gsm: 031 336 257
e-pošta: kristina.korenc@radio1.si
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