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Vi ser fram emot att samarbeta med dig!
Kontakta oss om prisuppgifter

Bente Hjelm 
stationschef på Radio 45

Om kanalen
Radio 45 är den lokala radion med rötter i både Dalsland 
och södra Värmland. Vi är nära lyssnaren och har studion 
i Åmål. Musiken står i centrum men programledare finns 
på plats i studion vissa tider och bjuder på lättsamt prat. 
Vi har även specialprogram med en viss typ av musik 
såsom, blues, country, rockabilly och dansband. 

50.000 lyssnare
Radio 45 når faktiskt ännu fler men vi räknar med 
50.000 potentiella lyssnare som du når med en enda 
annonsering. 

Radio 45 – Hits, klassiker och låter 
du glömt att du minns...
Radio 45 har en bred musikmix – från 50 talet fram till 
dagens hits, men tyngdpunkten är på musik från 60-, 
70- och 80-talen. Vi garanterar att du inte hör samma 
låt dagligen. 

Lokala nyheter & väder
Varje vardag mellan kl 07-17 sänder vi lokala nyheter 
följt av lokalt väder och eventuellt trafik och 
servicemeddelande.

Sändningsområde



Standardsponsringar 
Morgon vardagar 07-10  3 ggr/dag
Förmiddag/lunch vardagar 11-14 4 ggr/dag
Eftermiddag vardagar 14-17 3 ggr/dag
Musikpgm vardagar 18-19 2 ggr/vecka
Helger helgen 07-19 3 ggr/dag
Väder vardagar 07-17 10 ggr/dag
Film, sport, eller evemangstips 4 ggr per dag
Vi har fler sponsringsalternativ till olika program eller 
evenemang under året. Fråga oss!

Varför reklam i radio
• Varje dag lyssnar 8 av 10 svenskar på radio
• Du ser inte när du inte tittar, men hör när du inte lyssnar
•  Radioreklam är kostnadseffektivt och miljövänligt
•  Du når lyssnare i norra Dalsland & södra Värmland

Radions fördelar
•  Den följer konsumenten hemma, på jobbet och i bilen.
•  Radio 45 sänder dagligen 06-24 årets alla dagar.
•  Radio 45 finns även på webben och som app till mobilen.

Att annonsera i Radio 45
Annonseringen består oftast av jinglar på 20-30 sekunder. 
Dessa sänds ett antal gånger per dag eller vecka. Det kan 
variera och är upp till dig som kund. Vi har flera olika 
reklampaket att välja på. 

Reklampaket
Standardpaket – sänds vanligtvis 7 ggr/dag under en 
vecka upp till ett år. Samma reklam bör inte gå mer än 
max 12 veckor, efter det bör en ny påbörjas. Annars är 
risken att man tappar effekt.

Intensivpaket – detta paket är bra för kampanjer eller om du 
har ett evenemang under en viss tid. Sänds 12 ggr/dag i tio 
dagar. 

Smalpaket – sänds 3 ggr/dag under minst tre månader.
Skräddarsydda paket – vi vill gärna höra vad ni önskar och 
behöver – vi hjälper er. 

Sponsorpaket – ett enkelt populärt och mycket prisvärt sätt 
att lyfta fram ditt företagsnamn eller din produkt.  

”Vädret presenteras i samarbete med Resia i Säffle 
– vi tar dig dit du vill, www.resia.se”

En sponsringsreklam är ca tio sekunder lång och 
sänds i samband med olika program, -tips eller väder. 
Säljs i paket om minimum åtta veckor.

Betalning
Betalning sker via faktura skickad från Radio 45 AB. Vi 
erbjuder även delbetalning på halvår, kvartal eller månads-
betalning, vid annat betalningsalternativ fråga oss.
På alla priser tillkommer 6% upphovsrättskostnad 
samt 25% moms.

Våra program
(Med reservation för ev ändringar)
Måndag-Fredag
 06-07  Musikradio.
 07-10  Morgonprogram med programledare. 
  Aktualiteter och småprat. 
 10-14  Musikradio.
 14-17  Eftermiddagsprogram med programledare. 
  Aktualiteter och småprat.
 17-18  Musikradio.
 18-19  Genreprogram ex blues, rock, 
  dansband, country.
 19-24  Musikradio.
  + Lokala nyheter från Dalsland och 
  Värmland varje hel timma 08-17. 
Lördag-Söndag
 06-24  Musikradio.
  Evenemangs- & filmtips samt ev repriser
  och sändingar från evengemang.

Vi ser fram emot att samarbeta med er!
Slå en signal så berättar vi mer 

och lämnar en prisbild.

Lunchpaket – Varje vardag presenteras här dagens lunch. 
Du som har restaurang kan på ett billigt och effektivt sätt 
få ut veckans matsedel till lyssnarna tre gånger varje 
förmiddag. Minimum åtta veckor. 

”Tavernan i Åmål serverar idag mellan 12-15, 
pasta Carbonara & Torskrygg med kokt potatis 

för 75 kronor inklusive dryck o sallad.” 

Vi hjälper dig hela vägen…
Radio 45 producerar gärna din reklamjingel, men vi 
samarbetar även med andra produktionsbolag. Att 
använda er egen röst i reklamen är ett bra alternativ. 
Detta ger en stark effekt när kunderna träffar samma 
person hos er. Vi spelar in i studion i Åmål. Har ni redan 
färdiga produktioner kan vi även sända dessa.

Föreningar
Föreningar och privatpersoner annonserar enkelt och billigt 
i Radio 45. Matcher, loppisar, möten mm. 


