Média ajánlat 2022. Október 1-től
Honnan indultunk?
A Mex Rádió 2016-ban indult. 30-40 hallgatóval, 6 amatőr műsorvezetővel, de óriási lelkesedéssel,
néhány online oldalon feltett hallgatási linkkel. 2017-ben 5 csatornával, 3 millió háztartásban IP tévén
(hivatalos Telekom Partnerként) is hallgathatóak lettünk, bővült a csapat, és elkezdtünk sztárokkal
interjúzni. 2018-ban a több, mint 1000 hazai rádióból az első 50-be kerültünk, számtalan
rendezvénynek, fesztiválnak lettünk médiatámogatói, és a legtöbb élő műsort adó online rádió
lettünk. 2019-ben már mintegy 50 fős csapattal, és saját rendezvényekkel törtünk előrébb. 2020 óta
a Mex Rádió szól Magyarország egyik legnagyobb strandján, a fonyódi Panoráma Strandon, az
oszlopokon lévő hangszórókból, Fonyód városával együttműködésben. Mi szólunk számtalan cégnél,
irodákban, vendéglátó egységekben, és rengeteg weboldalon, hírportálokon is. Szintén kizárólagos
partnerünk a Gablini cégcsoport, valamennyi GABLINI AUTÓSZALONBAN a Mex Rádió szól.
Rádiónkat átlagosan 24 óránként 278 ezren hallgatják. Van, aki egész nap, és van, aki csak belénk
hallgat. A 278 ezer ember átlagosan napi 42 percet tölt velünk. A közvélemény kutatások helyett
tényleges, valós szerver adatokat közlünk. Óriási előny ez mind nekünk, mind pedig reklámozó
partnereinek! Rádió szerver és Google Analitics hallgatottsági, demográfiai adatok itt:
https://mexradio.hu/hallgatottsag/
Hol tartunk most?
A Mex Rádióban továbbra sincs politikai hír, negatív hír, nincs vírus info, nincs baleseti hír, és
sorolhatnánk, de a lényeg: kizárólag az embereket érdeklő pozitív híreket közlünk. Naponta hétszer
van hírek hétköznapokon, reggel 6, 7,8,9,10,12,és 13 órakor. Nemet mondunk valamennyi politikai
hirdetésre, a Mex Rádió hallgatóinak 2016 óta jelezzük: „Politikamentesen, csak pozitív hírekkel”.
Nemet mondunk a vírushelyzettel összefüggő gyógyszer reklámokra, mert hallgatóink –amikor a
kedvenc rádiójukat épp azért hallgatják, mert nincs szó benne sem a vírushelyzetről, sem politikáról,
nem szeretnének ilyen reklámokat sem hallani. Lemondunk az összes politikai, és covid-teszt, covidgyógyszer, stb. hirdetési bevételről. Sem korábban, sem a jövőben nem is adunk ajánlatot e
szegmensekben. Büszkén vállaljuk függetlenségünket.
Mik a céljaink? Hol lehet rólunk hallani?
2023-ban is Mex Balaton Fonyód – magától értetődően kizárólag a Mex Rádióval a strandon! 2022.
augusztus 5-6-án megrendeztük Mex Rádió 6. születésnapját! A helyszín: Őcsény, Repülőtér. A
rendezvényen a Mex Rádió biztosította Karvai Sándor, a vak motoros hetedik világrekord
kísérletét. Az eseményről riportot készített a hazai média színe java:

Megtiszteltetés, hogy a Mex Rádió születésnapja elhangzott az alábbi rádiók műsorában:

Szakál Miki minden nap a Mex Rádióban!
Kiemelt műsorvezetőnk az RTL Klubról lehet ismerős, a „Fekete – fehér – igen – nem játék”
koronázatlan királya, Szakál Mikós. Minden hétköznap 10 és 12 óra között a „Napközben a
Meximumon” című műsorban hallható, és hetente 5 különböző 1 órás magazin műsorral.

Szakál Mikiről, és a Mex Rádióról számos hazai lapban írtak:
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Különleges interjúk a Mex Rádió műsoraiban!
6 év alatt több száz interjú, számtalan előadóval, ismert személyiséggel.
Néhány rendszeres szereplő:

Aradszki Lászó(R.I.P.)

Deák Bill Gyula

Koós Réka

Vastag Csaba

Dj.Szecsei

D.Nagy Lajos

Kovács Kati

Stohl András

Tóth Vera

Dj.Szatmári

Détár Enikő

Nyerges Attila

Zoltán Erika

Rudán Joe

Dj.Berry

Kökény Attila

Oláh Gergő

Geszti Péter

Pataki Attila

Fernando

Hajdú Steve

Lányi Lala

Patkó Béla „Kiki”

Happy Gang „Kory”

Peat Jr.
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A valós, hivatalos hallgatottsági adataink
Szerver adatok – Mex Rádió Network
Ahogy az alábbi szerver statisztika mutatja, átlagosan 24 óránként hány egyedi látogató
csatlakozik, ennyi különálló IP címről hallgatnak minket. A statisztika mutatja, hogy 278.390
csatlakozás volt 24 óra alatt, tehát folyamatosan növekszik a hallgatottság, és ez adja a napi 278
ezres átlagot. Mivel az emberek természetesen nem hallgatnak folyamatosan rádiót, fontos tudunk,
hogy mégis mennyit? A válasz: van, aki csak néhány percet, és van aki egész nap. Ebből a szerver
átlagot számol, ami 42 perc, és ez hatalmas öröm számunkra, mert igazolja, hogy igény van egy
teljesen politikamentes, csak pozitív híreket adó rádióra
Hallgatottságunk óránkénti megoszlása:

Szerverünk mindent mér, íme az óránkénti bontás:

Hallgatottságunk böngészők szerinti megoszlása:
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Hallgatottság korosztály szerinti megoszlása:
(forrás: Google Analitics)

Hallgatók megoszlása érdeklődési kör szerint:
(forrás: Google Analitics)

Elérési adatok:
(forrás: Google Analitics)
Direkt > Közvetlen a mexradio.hu-ra érkezett a hallgató
Social >Közösségi oldalról érkezett a hallgató
Organic search > Organikus keresés alapján érkezett a hallgató
Refferal > Ajánlás útján érkezett a hallgató

Összefoglalva:
A példátlan fejlődése, és speciális tematikája a piac meghatározó szereplőjévé tette a
Mex Rádiót.
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Néhány állandó partnerünk:

3. éve rádiónk szól a nagystrandon!

PR megjelenéseink állandó felelőse

BNI Tagok vagyunk!

Állandó hirdetőnk 6. éve

Mi szólunk az összes szalonban!

Állandó hirdetőnk 3. éve!

ÁRAINK:

10 másodperces spot
500 Ft + áfa / megjelenés

20 másodperces spot
900 Ft + áfa / megjelenés

10-12 perces riport
48.000 Ft + áfa / 2 megjelenés

Reklámspot gyártás:
8.000 Ft + Áfa, 3 hónapos csomag rendelése esetén díjmentes!
MŰSOR TÁMOGATÁS:
5 másodperces megjelenés:
„A műsor támogatója a …… (cégnév)m www ……. .hu (webcíme)”
Ára: 250 Ft / megjelenés

-
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PR CIKK:
18.000 Ft + Áfa /db
A PR cikk a budapestkornyeke.hu portálon is megjelenik (napi 340.000 látogató)
- legfeljebb 10.000 karakter szöveg, 1 fotó, 1 videó beilleszthető

RENDELHETŐ 3 hónapos hirdetési csomagok:
ALAP CSOMAG „10”
10 másodperces reklámspot

-

- 10 másodperces reklámspot
- napi 4 lejátszás (6, 8,10,és 12 órakor)
- 90 nap alatt 360 megjelenés
listaár: 50 Ft / mp x 10 mp x 360 megjelenés = 180.000 Ft / áfa
Kedvezményes ár: 162.000 Ft + Áfa
(10 % kedvezménnyel)

ALAP CSOMAG „20”
20 másodperces reklámspot
- 20 másodperces reklámspot
napi 4 lejátszás (6, 8,10,és 12 órakor)
- 90 nap alatt 360 megjelenés
listaár: 50 Ft / mp x 20 mp x 360 megjelenés = 360.000 Ft / áfa
-

-

Kedvezményes ár: 288.000 Ft + Áfa
(20 % kedvezménnyel)

A csomag mellé igénylehető további szolgáltatás

MŰSOR TÁMOGATÁS:
5 másodperces megjelenés
„A műsor támogatója a …… (cégnév)m www ……. .hu (webcíme)”
-

-

összesen 56 db megjelenés ajánló spotban 7 napon át, napi 8 alkalommal
- 3 megjelenés a műsor elején, közepén, és végén
- 3 megjelenés az ismétlő adásban a műsor elején, közepén, és végén
- 250 Ft / megjelenés
összesen 62 megjelenés listaára: 62 x 250 Ft = 15.500 Ft / műsor kampány

6

Támogatható műsorok:
MEX COMEDY
2022. okt. 16-tól 16 héten át vasárnaponként 10 órától (ismétlés szombaton 10-től)
A műsor vendégei minden héten a Stand Up Comedy Humortársulat, és a Showder Klub sztárjai
(Orosz Gyuri, és a többi humorista negyedik éve vendégeink, a korábbi évek adásai honlapunkon
visszahallgathatóak)
Best Of műsorok, ahol újra adásba kerülnek a sztárinterjúk
Például Geszti Péter, Deák Bill Gyula, Várkonyi Andrea, Stohl András, stb.
Az aktuális támogatható műsorokról, további akciókról, kedvezményekről információ:

Lantai Tamás
Alapító
+36-20/258-5577
mex@mexradio.hu
Marketing, reklám:
Berbuch Bernadett
media@mexradio.hu
+36-30/985-9092
Sajtókapcsolat, PR, hivatalos fotók:
Mészáros Ilona
meszarosilona@mexradio.hu
+36-20/325-9191
Mex Rádió hallgatói vonal:
(Telefon, SMS, Viber)
+36-30/119-0001
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