MEDIA KIT
Médiá, založené mestskou častou Ružinov, ktorých cieľom je zverejňovať správy o udalostiach
a aktivitách, ktoré sa bezprostredne dotýkajú života našich obyvateľov.

ECHO

RUŽINOVSKÉ

RUŽINOV

TELEVÍZIA

NAŠE MÉDIÁ
PREČO INZEROVAŤ V RUŽINOVSKÝCH MÉDIÁCH?
Ružinovčania vedia, že jedine naše médiá im poskytnú všetky
dôležité informácie, ktoré potrebujú a veria nám, že im ich
dodáme včas.
Na jednom mieste zverejňujeme novinky, aktuality
a informácie o udalostiach nielen z mestskej časti Ružinov.

Chcete osloviť našich čitateľov a divákov,
svojich zákazníkov?
Inzerovanie v našich médiách je efektívny spôsob,
ako môžete dostať informáciu o vás do väčšiny
ružinovských domácností a všade tam,
kde sa pohybujú vaši potenciálni klienti
a zákazníci.
ČO JE NAŠOU VÝHODOU?
Našou hlavnou výhodou je jedinečnosť nášho obsahu.
Lokálny charakter ružinovských médií nám umožňuje poskytovať
služby našim čitateľom a divákom takým spôsobom a v takom
rozsahu, v akom to nedokážu žiadne iné médiá.

AKÍ SÚ NAŠI ČITATELIA A DIVÁCI?
Ružinovčania sú hrdí na to, že žijú a pracujú v Ružinove.
Drvivá väčšina Ružinovčanov trávi svoj čas a míňa svoje peniaze
pár kilometrov od svojho domu.
Naši čitatelia radi navštevujú koncerty, rôzne športové a kultúrne
podujatia, cestujú, nakupujú, radi sa zabávajú, milujú dobré jedlo
a pitie, investujú do svojho vzdelania, do svojho bývania, odevov
a potravín, sú uvedomelí, zaujímajú sa o technologické novinky,
využívajú služby v oblasti krásy a relaxu, majú radi kvalitu.

RUŽINOVSKÉ ECHO
Plnofarebný mesačník, ktorý už od
roku 1993 prináša obyvateľom MČ
Ružinov kompletné a rozmanité správy
o tom, čo sa deje v ich mestskej časti.
Je zdrojom dôveryhodných informácií
z oblasti výstavby, parkovania, dopravy,
životného prostredia, školstva, športu,
seniorov, kultúrnych podujatí a to
všetko so zameraním na Ružinov.

KTO SÚ NAŠI ČITATELIA?
Všetci tí, ktorí tu žijú, ktorí sa zaujímajú
o svoju mestskú časť, majú ju radi
a záleží im na jej rozvoji a zlepšení
kvality života v nej.

NÁŠ CIEĽ
Našim cieľom je udržať Ružinovčanov
informovaných, preto sa pri tvorbe
článkov a reportáži vždy zameriavame
na aktuálne kľúčové otázky a udalosti,
ktoré ovplyvňujú životy obyvateľov
tejto mestskej časti. Prinášame správy,
tipy, poradenstvá, návody, všetko to, čo
Ružinovčania potrebujú vedieť.

TRÁVNIKY 6 000 ks
PRIEVOZ 4 000 ks
NIVY 14 000 ks

VLČIE HRDLO 1 000 ks

43 300 výtlačkov

mesačník - 10 krát ročne

MČ Ružinov

bezplatne*

* Pri distribúcii kladieme veľký dôraz na to, aby bol náš mesačník doručený priamo do všetkých dostupných poštových schránok ružinovských
domácností. Ružinovské Echo je taktiež vždy bezplatne k dispozícii vo vestibule Miestneho úradu Ružinov na Mierovej ulici č. 21, v Knižnici
Ružinov, v Dome Kultúry Ružinov a v Ružinovskom domove seniorov.

ŠTRKOVEC
5 300 ks

OSTREDKY 4 500 ks
POŠEŇ 4 000 ks
TRNÁVKA 4 000 ks

RUŽINOV

TELEVÍZIA

Televízia s celoslovenským pokrytím, ktorá od roku 1996 poskytuje našim
obyvateľom exkluzívne správy, ktoré jednoduchým a pútavým spracovaním
odzrkadľujú najaktuálnejšie udalosti nielen z Ružinova.

NÁŠ CIEĽ
Zabezpečujeme aktuálnosť a tematickú pestrosť denného vysielacieho
spravodajského programu a tým sa snažíme uspokojiť informačné potreby
našich obyvateľov. Televízia Ružinov je hlavným zdrojom najnovších
denných správ a aktualít nielen z Ružinova, ale z celej Bratislavy.

KTO SÚ NAŠI DIVÁCI?
Bratislavčania bažiaci po najnovších denných informáciách o dianí
v MČ Ružinov a v Bratislave. Sú to obyvatelia, ktorým nie je jedno akým
smerom sa bude Ružinov a Bratislava ako taká uberať.
V našich reláciách hovoríme skutočné príbehy o skutočných ľuďoch. Našimi
divákmi preto nie sú len Ružinovčania, ktorým sú relácie určené, ale rovnako
aj všetci tí, ktorí v našich príspevkoch a reláciách účinkujú, vrátane ich rodín
a blízkych priateľov.
■ rodičia aj starí rodičia si s nadšením pozrú v reportáži z rôznych akcií
vystúpenie svojich detí a vnúčat,
■ seniori sa nevedia dočkať príspevkov, v ktorých mali možnosť vystúpiť,
či vyjadriť sa,
■ deti sú nadšené, keď vidia seba a svojich kamarátov zo škôl alebo škôlok
v našej televízii - celé ihrisko vie, akú televíziu majú pozerať,
■ vedenie, ale i zamestnanci rôznych podnikov si radi pozrú relácie,
v ktorých sa hovorí o ich spoločnosti.
Pokrytie – celoslovenské pokrytie prostredníctvom:

celoslovenské
pokrytie

dosah na viac než
70 000 Ružinovčanov

reportáže a aktuálne spravodajstvo
z celej Bratislavy

priamy prenos z miestneho
zastupiteľstva Ružinov

UPC analóg – kanál CH87 / digitál – poz.71 frek. 578 Mhz
TELEKOM MAGIO - digitálne vysielanie v HD: pozícia 609, 214 *
ORANGE TV - optika / digitál - pozícia 174
SWAN Digitálna TV

DIGITÁLNA REKLAMA

Internetová prezentácia médií mestskej časti Ružinov, vďaka ktorej prinášame dynamický obsah online
televízneho vysielania TVR a vydania mesačníka Ružinovské Echo.

NÁŠ CIEĽ

www.tvr.sk
www.ruzinovskeecho.sk

Zabezpečiť dostupnosť aktuálneho vydania mesačníka Ružinovské Echo a vysielaného programu Televízie
Ružinov online. Na jednom mieste sprístupniť archív jednotlivých relácií odvysielaných v Televízii Ružinov
a archív vydaní mesačníka Ružinovské Echo. Všetky informácie, ktoré naši obyvatelia potrebujú vedieť, tak majú
k dispozícii kedykoľvek a kdekoľvek.

KTO SÚ NÁVŠTEVNÍCI WEBU?
neobmedzený prístup
k informáciám

živé
vysielanie TVR

archív TV relácií
a vydaní ECHA

rýchle
nasadenie bannerov

Aktívni Ružinovčania bez ohľadu na vek a povolanie, ktorí cielene navštívia naše www stránky za účelom získania
dôležitých informácií, ktoré momentálne potrebujú.

MOŽNOSTI
VAŠEJ PREZENTÁCIE
■ štandardnou printovou reklamou
■ komerčnými článkami, rozhovormi a tlačovými správami
■ umiestňovaním zľavových kupónov
■ vkladaním reklamných letákov
■ štandardným reklamným spotom (reklamné spoty vyrábame aj na objednávku)
■ statickou obrazovou reklamou
■ komerčnou reportážou (na objednávku vyrobíme reportáže z rôznych podujatí)
■ komerčným rozhovorom
■ telenákupom a sponzoringom
■ účasťou v jednotlivých reláciách

Kombináciou printovej, televíznej
a internetovej reklamy viete veľmi
efektívne zacieliť vašu prezentáciu
presne tam, kam potrebujete!

■ reklamnými bannermi – leaderboard banner, square banner
■ PR článkami s odkazom na stránku klienta
■ textovou inzerciou

+421 918 391 725 | reklama@tvr.sk
www.ruzinovskeecho.sk
www.tvr.sk

TVR a RE, s.r.o.
Mierová 21 | 827 05 Bratislava
IČO: 35 728 213

