Classic Praha
Mediakit 2021

RÁDIO CLASSIC PRAHA 98,7 FM

Classic Praha hraje klasickou a filmovou hudbu doplněnou o
pořady s hudbou jazzovou, swingovou a muzikálovou.
Vysílání doplňujeme pořady a rozhovory se zajímavými
hosty z oblasti kultury, ale i společenského života,
kteří se podílejí na vytváření kultury celé společnosti.
Classic Praha chce být více spjat s metropolí, v níž sídlí a
působí, a pružně reagovat na pražské kulturní dění.

Classic Praha

ON-AIR

Online

Sociální sítě

Unikátní délka poslechu 3 hodiny

13 000 spuštění měsíčně

Týdenní poslechovost 85000 lidí

Streaming ze studia na:
www.classicpraha.cz

90 % posluchačů mladších
30 let sleduje rádio na sociálních
sítích a bude jich více, Classic
Praha postupně omlazuje

Hrajeme nejlepší hity za
posledních 500 let

12 000 návštěv měsíčně

7 000 unikátních návštěvníků
98,7 FM
Mobilní aplikace 2 000 stažení
www.classicpraha.cz/aplikace

*Údaje za březen 2021

Posluchač Classic Praha

76 %
posluchačů socioekonomické
skupiny A, B

60 %
posluchačů je ve věku 30 – 60 let

Posluchač Classic Praha
→ Je inteligentní
→ Má vyšší vzdělání a vyšší společenské postavení
→ Životní zkušenosti má bohaté a má široký přehled
→ Je to velmi náročný posluchač a požaduje kvalitu nejen v hudbě

→ Vyšší příjmová skupina

51 %
posluchačů jsou ženy a 49 % muži

Top pořady

Ráno s Filipem Sychrou
Čas vysílání:
Moderátor:

Ve všední dny | 7.00–9.00
Filip Sychra

Svěží ranní blok k příjemnému vstávání plný pohodové hudby a čerstvých informací, které vás
vyzbrojí a hlavně dobře naladí do nového dne.

Dopoledne s Markem Šulcem
Čas vysílání:
Moderátor:

Ve všední dny | 9.00–12.00
Marek Šulc

Spousta krásné hudby z oblasti klasiky i nejslavnější filmové melodie. Informace o nejnovějších událostech,
rozhovory se zajímavými hosty i pozvánky do světa kultury. Markův dopolední blok vás vybaví potřebnými
informacemi a příjemně vás naladí na celý den.

Další pořady

Koncert
bez smokingu

Z archivu
osobností

Slavná auditoria

Hudba podle
kalendáře

Novinka týdne

Pražská kostka

Hudba v miléniu

Hudba
stříbrného
plátna

Více na www.classicpraha.cz

Nalaďte si nás
Offline

Online

98,7 MHz Praha – City Empiria Pankrác

K dispozici online na stránkách:
www.classicpraha.cz
www.seznam.cz

výkon 5,00 kW (max 5,00kW)
Polarizace V

Poslouchat můžete i pomocí mobilní aplikace, která je k
dispozici v App Store a Google Play.
FM +
DAB

DAB

Praha

Plzeň

Kontakt
radia@firma.seznam.cz

DAB

Aplikace App Store a Google Play

Ostrava

Expres FM

Classic Praha

Jak být slyšet na Classic Praha

Sponzoringy
Classic ráno, dopoledne,
odpoledne, podvečer
a víkend
Partnerství k tematickým
pořadům
Několik tematických
pořadů láká velmi
specifické posluchače
PR ve vysílání Rozhovory,
kulturní tipy, soutěže, tipy
na vánoční nebo
valentýnský dárek

Spoty floating v prime time
7:00–19:00

Přesah ON-AIR/on-line PR
články, bannerová reklama

Spoty
7:00–19:00

630 Kč
820 Kč*

735 Kč
960 Kč*

840 Kč
1 100 Kč*

10 s

15 s

20 s

945 Kč
1 230 Kč*

1 050 Kč
1 365 Kč*

25 s

30 s

Více o možnostech inzerce na:
radio@firma.seznam.cz

Speciály na míru Rubriky,
pořady na míru, eventy

*ceny platné od dubna 2021 na exkluzivní první, nebo poslední pozici v breaku

Pro více informací pište na
radia@firma.seznam.cz
Nebo navštivte naše weby
www.expresfm.cz
www.classicpraha.cz
Rádiový spot vnímáte i se zavřenýma očima, to z něj dělá jedinečnou business příležitost.

