
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ (Ραδιοφώνου & Web Site)

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Παπαρηγοπούλου 8 - 21200 Άργος
Τηλεφωνικό Κέντρο : +30 2751 500 911

άλλα σημεία που θα μας βρείτε:
FaceBook  Instagram  Twitter  MySpace

Απευθυνόμαστε σε σας προσδοκώντας σε μια σχέση φιλίας και συνεργασίας μαζί σας. Εκπέμπουμε από την πόλη του Άργους καλύπτοντας την ευρύτερη περιοχή του Νομού Αργολίδος.

Λειτουργώντας όλο το 24/ωρο με πολύ μουσική συν εργαζόμενοι με τα καλύτερα διαφημιστικά studio και με τις καλύτερες δισκογραφικές εταιρείες καλύπτοντας τις ανάγκες και του πιο απαιτητικού ακροατή μας.

Είμαστε ο πρώτος μουσικός ραδιοφωνικός σταθμός στον νόμο από το 1987 διαθέτοντας τα τελειότερα μηχανήματα ήχου και εκπομπής με άριστα επιλεγμένο προσωπικό.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας αποδεικνύετε και από την σελίδα μας στο Internet που και εκεί μπορείτε να διαφημίζεστε σε όλη την Ελλάδα και όλο το κόσμο με πολύ μικρό κόστος.

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι οι ακροατές μας ακούνε live 24 ώρες το 24/ωρο από δύο διαφορετικά streaming, ανάλογα me την ταχύτητα που διαθέτη ο κάθε user, με: 64 kbps, 44.1 khz, Stereo, με 96 kb/s, 44.1 kHz, Stereo και με 128 kb/s, 44.1

kHz, Stereo. Εκτός από τους player της σελίδας μας, μας μεταδίδουν πολλά ραδιοφωνικά και ραδιοτηλεοπτικά portal, π.χ. mobiradio, eRadioTv, Live24, tunein κ.α.

Επίσης οι ακροατές μας εκτός από τα sms μηνύματα και email μπορούνε και να επικοινωνήσουν μαζί μας από ένα υπέρ σύγχρονο Flash Video Chat και να συν ομιλήσουν live μαζί μας σε ώρα εκπομπής.

Η διαφήμιση σε μας αποτελεί τρόπο επικοινωνίας και προβολής σας και στο ευρύτατο ακροαματικό κοινό, στην Ελλάδα και το εξωτερικό (ραδιοφωνικά/internet). Απευθυνθείτε στο Διαφημιστικό Τμήμα του Σταθμού μας με την βεβαιότητα μίας αποδοτικής και πρόσφορης

συνεργασίας μαζί μας.

 Διαφημιστικό Πακέτο Προσφοράς Ραδιοφωνικής Διαφήμισης 150 !!! +30 !!!  Διαφημιστικό Πακέτο Προσφοράς Ραδιοφωνικής Διαφήμισης 180 !!! +30 !!!
Για ένα μήνα (30d) από Δευτέρα έως Κυριακή
Μετάδοση διαφημιστικού μηνύματος διάρκειας έως 30΄΄
Συνολικά 150 μηνύματα
(5spot/d) + 1 banner στην ιστοσελίδα μας + 1spot/d free

Συνολικό κόστος πακέτου 60€/m

Για ένα μήνα (30d) από Δευτέρα έως Κυριακή
Μετάδοση διαφημιστικού μηνύματος διάρκειας έως 30΄΄
Συνολικά 180 μηνύματα (6spot/d) + 1 banner
στην ιστοσελίδα μας + 1spot/d free

Συνολικό κόστος πακέτου 90€/m

  
 Διαφημιστικό Πακέτο Προσφοράς Ραδιοφωνικής Διαφήμισης 240 !!! +60 !!!  Διαφημιστικό Πακέτο Προσφοράς Ραδιοφωνικής Διαφήμισης 300 !!! +60 !!!

Για ένα μήνα (30d) από Δευτέρα έως Κυριακή
Μετάδοση διαφημιστικού μηνύματος διάρκειας έως 30΄΄
Συνολικά 240 μηνύματα (8spot/d) + 2 banner
στην ιστοσελίδα μας + 2spot/d free

Συνολικό κόστος πακέτου 120€/m

Για ένα μήνα (30d) από Δευτέρα έως Κυριακή
Μετάδοση διαφημιστικού μηνύματος διάρκειας έως 30΄΄
Συνολικά 300 μηνύματα (10spot/d) + 2 banner
στην ιστοσελίδα μας + 2spot/d free

Συνολικό κόστος πακέτου 150€/m

Γενική Διεύθυνση & Τμήμα Ροής Προγράμματος: Απόστολος Μαραγκός
Υπεύθυνος Δημοσιών Σχέσεων: Παναγιώτης Τουφεξής
Ηχολήπτες OnAir: Εύη Γεωργίου, Τάκης Βενετίου, Δημήτρης Σωτηρόπουλος
Διαφημιστικό Τμήμα: Δήμητρα Σχορτσανίτη, Χριστίνα Μαραγκού, Μαρία Ιακώβου

Τεχνικό Τμήμα | Διεύθυνση Πομπών | RF: Νίκος Μπογατσάς
Studio Ηχοληπτών: POWER SOUND PRODUCTIONS
Ηχολήπτες Production: Τάσος Κουβάτσης
Συνεργάτες: Sport Fm, Ρυθμός Fm & Ράδιο Δίκτυο

WHATS UP (COSMOTE):  698 66 99 069    FREE 2 GO (WIND):  693 423 43 43    CU (VODAFONE):  694 64 30 500 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003225553301
https://www.instagram.com/rythmosfm
https://twitter.com/rythmosweb
https://myspace.com/rythmosfm
http://radio.24streams.me/rythmos/radio-96kbps/player
http://radio.24streams.me/rythmos/radio-96kbps/
http://radio.24streams.me/rythmos/radio-128kbps/
http://www.radioforest.net/radio/rythmos-fm-128kbps-streaming-by-24server-gr/469780
http://eradiotv.gr/player/radio/rythmos128.php
http://live24.gr/radio/generic.jsp?sid=1390
http://tunein.com/radio/Rythmos-FM-1038-s110091

