
Tisztelt Sporttársak! Kedves leendő partnerünk,

2011-ben szolgálja ki partnereit, támogatóit kiemelt megjelenési csomagunk segítségével!
Ajánlatunkban három hatékony médiafelület összefogásával kidolgoztunk egy nagyon kedvező hirdetési 
csomagot, mellyel széles körben érheti el potenciális vásárlóit, partnereit tájékoztathatja célközönségét!.
A csomag 2 hónapig nyújt folyamatos megjelenést a Rallye Rádió, a Rally Café és a SPORTIME 
Magazin felületein.

A 2010 február 28-ig leadott megrendelésekhez 5 személy részére Rallye Kaland élményautózást 
és 5 db egyéves SPORTIME Magazin előfizetést adunk ajándékba.

A csomag tartalma:

 1/1 oldal image hirdetés vagy 2 oldal PR cikk a Sportime magazin-ban
 2x 1/1 oldal image hirdetés Magyarország egyetlen ingyenes rali magazinjában 

a Rally Café-ban
 Rallye Rádió FM és web TV szolgáltatásai

FM rádión (és a netrádión) ,
 60 spot (két hónapra), 
 2 játék rendezvényenként
 1 PR riport rendezvényenként

netTV esetén
 logóspotba illesztés (minden rádióreklám alatt, félóránként
 a PR interjú képpel együtt

 banner megjelenés a sportime.hu fő oldalán kiemelt helyen 726x90 px 
méretben két hónapos időtartamra (18.000 látogató)

 banner megjelenés a femcafe.hu nő portál oldalain 300x300 px méretben két hét időtartamra (80.000 
látogató)

 PR cikk megjelentetése a sportime.hu oldalon és az oldal hírleveleiben 4 alkalommal.
 szórólap kihelyezési lehetősége az általunk látogatott rendezvényeken (4-6 rendezvény/2 hó)

Csomagárunk két hónapos időtartamra a fenti megjelenésekkel: 499.000,- +áfa
 
A médiumokról bővebb információt az alábbi linkeken talál:
www.rallycafe.hu www.gtgstudio.hu  www.sportime.hu  www.femcafe.hu

Amennyiben kérdése merülne még fel forduljon hozzánk bizalommal a lenti számokon:

Üdvözlettel:
A Rallye Rádió, Rally Café és Sportime Magazin szerkesztői

Képes Tamás  Maricsek Miklós  Boncz Elek
06-20/ 500 4405 06-20/ 222 30 03  06-30/ 699 4850

________________________________________________________________________________________________________________________
SPORTIME magazin  -  TÖMASU Közhasznú Nonprofit Kft. - 1116 Kondorosi út 2/a.-  Email: info@tomasu.hu -  www.sportime.hu

Adószám: 22958396-2-43, Cégj.sz.: 01-09-946485, UniCredit Bank: 10918001-00000073-16000005
Támogassa Ön is a magyar sport utánpótlást a TÖMASU Program keretében!
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