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Országos lefedettség

Lokális hirdetések

Reklámzaj nélkül

Több, mint  
300 helyszínen



/  Több mint 300 helyen országszerte

/  folyamatosan bővülő hálózat (applikációs hallgatási lehetőség)

/  24 különböző stílusú zenei csatorna

/  elérés: hétköznaponként közel 120 ezer fő

/  AB státusz, magas vásárlóerő, aktív életmódú hallgatók

/  Alacsony reklámzaj: 20 percenként 1 db reklámspot

EGYEDI ZENESZOLGÁLTATÁS  
A FITNESS-WELLNESS IPARBAN

A FitRadio egy online háttér-zeneszolgáltató, amely kifejezetten edző termek, sportkomplexumok,  
szépségszalonok és egyéb más üzletek részére kínál magas színvonalú zenei szolgáltatást. 

ORSZÁGOS LEFEDETTSÉG, 
LOKÁLIS HIRDETÉSEK
A hirdetők a FitRadion keresztül alacsony reklámzaj mellett  
a lakossághoz képest lényegesen fiatalabb, aktív kereső  
réteget célzottan érhetnek el. A FitRadio ugyanis adásaiban 
20 percenként csupán egyetlen reklámot enged adásba, 
így a reklámok az adó hallgatóit nem zavarják, a reklámok 
visszaidézése átlag feletti. Az országos hálózat pedig  
lehetővé teszi a területileg célzott kampányok sugárzását is.

HALLGATÁSI SZOKÁSOKHALLGATÓSÁGI  
MEGOSZLÁS
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ÉLETKOR SZERINT

57%

43%

NEM SZERINT

90% Átlagos vagy  
átlag feletti anyagi helyzet

51%
Érettségizett 38%

Diplomás

Az edzőtermek látogatói masszív, visszatérő 
törzsközönséget képeznek, tehát a FitRadiot  
az elértek rendszeresen és hosszan hallgatják.

Edzőteremben  
töltött idő

 több mint 2 óra
 kevesebb mint 2 óra

17%

83%

 ami szól a teremben
 mást, fülhallgatóval

Edzőteremben  
zenehallgatás

20%

80%

 hetente legalább 4-5-ször
 hetente 2-3-szor
 hetente egyszer, vagy ritkábban

Milyen gyakran jár
edzőterembe?
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 ezen a héten
 múlt héten
 régebben

Mikor volt legutóbb 
edzőteremben?

49%43%
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   ÁR (ÁFA NÉLKÜL) 
   (TEREM / HÓNAP)

Standard termek  6 750 Ft

Prémium termek  

20 db teremig  12 750 Ft

20-40 db terem esetén: 11% kedvezmény 11 250 Ft

40-60 db terem esetén: 20% kedvezmény 10 200 Ft

60+ db terem esetén: 30% kedvezmény 8 925 Ft

100+ terem választása esetén egységesen 6 750 Ft Ft

Az összes budapesti terem  

választásakor  6 750 Ft Ft

MIÉRT PRÉMIUM EGY TEREM?

Mert látogatóinak számával,  

szolgáltatásainak minőségével,  

alapterületével, illetve árazásával,  

kiemelkedik a többi terem közül.

Időszaki kedvezmények

3 hónap esetén  10% kedvezmény

6 hónap esetén  15% kedvezmény

12 hónap esetén  20% kedvezmény

Reklám spot kedvezmények*

3 hónap esetén 2 db reklámspot INGYEN (-40 000 Ft + áfa)

6 hónap esetén 4 db reklámspot INGYEN (-80 000 Ft + áfa) 

12 hónap esetén 6 db reklámspot INGYEN (-120 000 Ft + áfa)

*10-15 db terem választása esetén érvényes kedvezmény

ÁRAK ÉS KEDVEZMÉNYEK

Szabolcsi Máté / Ügyvezető, tulajdonos

+36 20 425 6205, info@fitradio.hu

Szabolcsi Máté / Ügyvezető, tulajdonos

+36 20 425 6205, info@fitradio.hu


