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ANTECEDENTS

La comunicació i la publicitat són dos puntals bàsics per donar a
conéixer els productes i/o serveis de qualsevol empresa o
negoci.

El mitjà ràdio és una eina eficaç per promocionar la marca i la
imatge d´una empresa o servei i per comunicar tot allò que ens
diferencia de la nostra competència.

El Grup Cope a Menorca té tres emissores dirigides a tres
públics ben diferenciats: Cope Menorca Convencional (89.6 FM),
Cadena 100 Menorca (101.3 FM) i Rock FM Menorca ( 106.4
F.M.).

Volem donar la oportunitat als associats de Pime Menorca de
gaudir dels avantatges de la publicitat a travès de la ràdio amb
una marca coneguda i que genera confiança:COPE, a uns preus
molt especials.



Durant l´any 2.022, els associats de Pime Menorca que estiguin
interessats en anunciar els seus serveis o productes a través de
les emissores del Grup Cope a Menorca, podran disposar de
”forfaits” o paquets de falques de 30 segons de durada a
qualsevol de les tres emissores del grup, a partir de la inversió
mínima de 180 euros més el 21% d´Iva .

Emissora nombre de falques preu sense iva

Cope Menorca 30 180 €

Cadena 100 Menorca 40 180 €

Rock F.M. 40 180 €

*Qualsevol de les 3 propostes inclou, a més de les falques, la
gravació i emissió d´una entrevista de 5 minuts al Magazine
Local de Cope Menorca , amb redifussió a les xarxes socials de
Cope Menorca. (Aquesta oferta no serà vàlida en campanya de
festes patronals o Campanya de Nadal i no és acumulable amb
altres ofertes puntuals).

DESCRIPCIÓ DE LA OFERTA
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