Expres FM
Mediakit 2021

EXPRES FM 90,3 FM

Expres FM je už od roku 2002 pevnou součástí pražského éteru
pro inteligentní a náročnější posluchače na frekvenci 90,3 FM.
Jde o metropolitní rádio se zaměřením na současnou a
kvalitní hudbu.
Expres FM reflektuje aktuální dění na světové hudební
scéně a nebojí se objevovat novou hudbu v rozpětí indie
rocku, přes elektro-pop až po house a drum´n´bass.

V moderátorských vstupech se Expres FM zaměřuje kromě
hudebních informací na aktuální zpravodajství, které čerpá z
redakce Seznam Zprávy.

EXPRES FM

ON-AIR

Online*

Sociální sítě

Unikátní délka poslechu
3 hodiny a 10 minut

65 545 spuštění měsíčně
na webu www.expresfm.cz

Horké novinky ze světa hudby
a dění sleduje téměř 20 000 lidí

Týdenní poslechovost
102 000 lidí

Přehrávač na Seznam.cz:
10 732 spuštění měsíčně

Týdenní zásah 60 000 lidí

Patříme mezi TOP 10
stanic v Praze

Mobilní aplikace spuštění:
1 962 uživatelů

90,3 FM

Návštěvy: 131 686 návštěv
měsíčně
Unikátní návštěvníci: 3 872 denně

*Údaje za březen 2021

Posluchači Expres FM

73 %
posluchačů socioekonomické
skupiny A, B

69 %
posluchačů je ve věku 20 – 50 let

Posluchač Expres FM
→ Pracuje ve středním až vyšším managementu
→ Má vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání
→ Je společenský, chce se bavit
→ Zajímá se o kulturní aktuality, image a kvalitu značky

49 %
posluchačů jsou ženy a
51 % muži

Top pořady

Ranní klub
Čas vysílání:
Moderátor:

Ve všední dny | 7.00–10.00
Miloš Pokorný, Barbara Hacsi, Michal Plšek

Na vlnách rádia Expres FM posluchači naladí Ranní klub s Milošem Pokorným.
Jde o ranní show, která každý všední den přináší nejnovější zpravodajství z dílny Seznam Zpráv,
informace ze světa kultury i životního stylu, speciální rubriky, zajímavé hosty a samozřejmě
i neotřelou světovou hudbu.

Večerní show s Vladem a Radkem
Čas vysílání:
Moderátor:

Ve všední dny | 17.00–20.00
Radek Honc a Vladimír Pavlík

Oblíbené moderátorské duo ve Večerní show neřeší vážná a fádní témata. Uvolněnou formou se
soustředí hlavně na kulturní dění, ať už jde o hudbu, filmy nebo divadlo. Dalším opěrným bodem
večerních vstupů jsou aktuality, výročí nebo významné dny. Součástí Večerní show jsou i hosté. A to jak
z řad celebrit, tak i odborníci na daná aktuální témata.

Další pořady
Denní bloky

Zajímavosti

Večerní speciály

Dopoledne na
Expres FM

Garáž

Expres FRESH!

Odpoledne na
Expres FM

Pražská kostka

Starmix

Trendy Expres

Saturday
Night Fever

Více na www.expresfm.cz

Nalaďte si nás
Offline

Online

Praha a Středočeský kraj
90,3 MHz Praha – Rošického stadion 340 DAB
Praha, kanál 10D

K dispozici online na stránkách:
www.expresfm.cz
www.seznam.cz
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 Expres FM

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

Sponzoringy
Program – denní bloky, rubriky a
speciály ve vysílání
Partnerství k tematickým pořadům
Specifický prostor pro značku

840 Kč

980 Kč

1 120 Kč

1 100 Kč*

1 270 Kč*

1 460 Kč*

10 s

15 s

20 s

1 260 Kč

1 400 Kč

1 640 Kč*

1 820 Kč*

25 s

30 s

PR ve vysílání
Soutěže, kulturní tipy, rozhovory
Speciály na míru
Vlastní rubriky, pořady, eventy
Přesah ON-AIR/on-line
PR články, bannerová reklama

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

*cena spotu 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.

