Reklāmas banneru
izvietošana

AS ‘’Radio SWH’’ ietver piecas raidstacijas un divus programmas paplašinājumus
Latgalē un Kurzemē, sasniedzot kopējo auditoriju 360 tūkstošus klausītāju.
Radio SWH, Radio SWH+, Radio SWH Rock, Radio SWH Gold un Radio Spin FM
raidstacijām ir modernas un mūsdienīgas mājas lapas, kas ir piemērotas lietošanai
gan viedtelefonos, gan planšetēs. AS ‘’Radio SWH’’ ir īpaša ar savā grupā
ietilpstošo raidstaciju daudzveidību, līdz ar to nodrošinot to, ka auditorijas
nepārklājas, vai arī papildina viena otru.

Radio SWH auditorija ir 25-54 gadus veci maksātspējīgi latvieši, gan sievietes, gan
vīrieši, lielākoties no Rīgas un Vidzemes reģiona.
Radio SWH ir senākā no AS ‘’Radio SWH’’ stacijām, kas, pateicoties unikālajiem
autorraidījumiem, aptver visdažādākās klausītāju grupas, sākot no konservatīviem
radio brenda cienītājiem, kas seko radio darbībai no tās pirmssākumiem un beidzot ar progresīvi domājošiem, kas šodien veido sabiedrības viedokli. No 7:00 rītā
līdz 23:00 vakarā piecas dienas nedēļā izskan visdažādākie raidījumi par mūziku,
sportu, auto un medībām.
Radio SWH ir programmas paplašinājums radio SWH Kurzeme, kas skan Kurzemes
reģionā Liepājas, Ventspils, Kuldīgas, Saldus, Talsu u.c. novados. Programma ietver
raidījumu darba dienās no 11:00-12:00 un reģionālās ziņas.

Konkursi:
Bieži vien Radio SWH ēterā tiek veidoti konkursi ar atbalstu mājaslapā – klausītājs
tiek aicināts apmeklēt mājaslapu un tajā veikt konkrētu uzdevumu, piemēram,
iesūtīt pareizo atbildi, meklēt sevi uzvarētāju sarakstā vai iepazīties ar konkursa
noteikumiem.
Topi:
SWH mājas lapā tiek publicēti TOPi. SWH mājas lapā ik darba dienu rītu tiek
publicēti humora un satīras mirkļtvertnes „savāktie” joki, savukārt ar TOP 20
palīdzību noskaidrojam aktuālo dziesmu popularitāti. Mūsu klausītāji vēlas
piedalīties aktuālās mūzikas topu veidošanā, tāpēc populārāko dziesmu divdesmitnieks SWH ēterā tiek veidots apkopojot klausītāju balsis internetā, pieplusojot
iknedēļas dziesmu atskaņošanas datus.
Arhīvs:
Radio SWH mājas lapā ir atrodams visu ētera raidījumu arhīvs – to apmeklē, lai
noklausītos iecienīto raidījumu internetā, jebkurā sev ērtā laikā un vietā, ja nav
sanācis dzirdēt radio viļņos.
Video Strīms:
Radio SWH ir vienīgā latviešu komercradiostacija, kas piedāvā ne tikai klausīties,
bet arī skatīties dzīvo ēteru. Regulāri radio studijās notiek patiešām apskates vērti
priekšnesumi, izlozes un intervijas, kurām klausītājs var sekot līdzi interneta
tiešraidēs gan datorā, gan savā telefonā, kā arī ir interesanti pavērot savu iecienīto
dīdžeju darbībā pie ētera pults.

Visas otrās pakāpes iekšlapas

300x250 px

150 EUR / ned. + PVN

300x250 px

150 EUR / ned. + PVN

300x250 px

150 EUR / ned. + PVN

300x250 px

150 EUR / ned. + PVN

Arhīvs

300x250 px

150 EUR / ned. + PVN

Radio SWH+ izveidots 1994. gadā un ir vienīgā raidstacija Latvijā, kas raida
simtprocentīgu Latvijā radītu programmu krievu valodā.
Ik dienu ēterā skan mūsu pašu dīdžeju sagatavots materiāls un profesionāla ziņu
dienesta sagatavotas ziņas.
Radio SWH+ 10 ētera raidījumos un rubrikās darbojas 11 ētera personības, kas ir
nozares profesionāļi, kas sevi ir pierādījuši gan Radio ēterā, gan ārpus tā.
Radio SWH+ klausās 105 552 Latvijas iedzīvotāju, kuriem dzimtā valoda ir krievu.
Radio SWH+ klausītājs ir 25-54 gadus vecs krievvalodīgais Latvijas iedzīvotājs.
Radio SWH+ programmas paplašinājums ir Daugavpilī un Rēzeknē.

Konkursi:
Nereti Radio SWH+ ēterā tiek veidoti konkursi ar atbalstu mājaslapā – klausītājs
tiek aicināts apmeklēt mājaslapu un tajā veikt konkrētu uzdevumu, piemēram,
iesūtīt pareizo atbildi, meklēt sevi uzvarētāju sarakstā vai iepazīties ar konkursa
noteikumiem, vai pieteikt savu draugu vai kolēģi izjokošanai populārajā
programmā Rozigriši.
Topi:
Ik svētdienu SWH+ mājas lapā tiek publicēts mūzikas TOP 20. Radio SWH+
klausītājs ir zinošs un vēlas piedalīties aktuālās krievu mūzikas topa veidošanā,
tāpēc populārāko dziesmu divdesmitnieks SWH+ ēterā tiek veidots apkopojot
klausītāju balsis internetā, pieplusojot iknedēļas dziesmu atskaņošanas datus.
Arhīvs:
Radio SWH+ mājas lapā ir atrodams visu ētera raidījumu arhīvs – to apmeklē, lai
noklausītos iecienīto raidījumu internetā, jebkurā sev ērtā laikā un vietā, ja nav
sanācis dzirdēt radio viļņos.
Video Strīms:
Radio SWH+ ir vienīgā komercradiostacija krievu valodā, kas piedāvā ne tikai
klausīties, bet arī skatīties dzīvo ēteru. Regulāri radio studijās notiek patiešām
apskates vērti priekšnesumi, preses konferences, izlozes un intervijas, kurām
klausītājs var sekot līdzi interneta tiešraidēs, kā arī ir iespēja vērot savu iecienīto
dīdžeju darbībā pie ētera pults.

Visas otrās pakāpes iekšlapas

300x250 px

150 EUR / ned. + PVN

300x250 px

150 EUR / ned. + PVN

300x250 px

150 EUR / ned. + PVN

300x250 px

150 EUR / ned. + PVN

Arhīvs

300x250 px

100 EUR / ned. + PVN

Radio SWH Rock auditorija galvenokārt ir vīrieši vecumā no 25-55 gadiem, ar
vidējiem un augstiem ieņēmumiem, gan latvieši, gan krievvalodīgie.
Radio SWH Rock klausītājam ir izkopta gaume un dzīves stils. Viņš prot novērtēt
labu mūziku, tāpat kā labu vīnu un kvalitatīvu atpūtu vai aizraujošu hobiju.
Rīgas apkārtnē tas skan frekvencē 89,2, bet internetā tas dzirdams visā pasaulē.
No gandrīz 36 000 Radio SWH Rock klausītāju vidēji 5 500 klausītāju, ģenerējot 18
000 sesiju mēnesī, klausās to mājas lapā radioswhrock.lv.

Sākuma lapa

995x150 px

100 EUR / ned. + PVN

300x250 px

100 EUR / ned. + PVN

300x250 px

100 EUR / ned. + PVN

Radio SWH Gold ir raidstacija klasisku vērtību cienītājiem. Radio SWH Gold zelta
auditorija ir ģimenes cilvēki, vienlīdz gan vīrieši, gan sievietes, ar vidējiem
ienākumiem, cilvēki ar kvalitātes vajadzību, mūžam jauni un atvērti dzīvei, ciena
vienkāršību, tradīcijas un vērtības, bet nebaidās no izaicinājumiem jebkurā
vecumā.
Radio SWH Gold skan mūzika no 80. un 90. gadiem, papildinot to ar vērtīgāko ziņu
informāciju par notikumiem Latvijā un pasaulē gan latviešu, gan krievu valodās,
tāpēc tā ir ideāla fona mūzika gan dažādos uzņēmumos – frizētavās, veikalos un
birojos, gan darot dažādus mājas darbus vai strādājot pie datora – tikai labākais no
klasiskās popmūzikas bez liekām runām.

Sākuma lapa

550x120 px

70 EUR / ned. + PVN

285x285 px

592x100 px

70 EUR / ned. + PVN

70 EUR / ned. + PVN

SPIN FM radio internetā unikālā auditorija ir 16 412 jauniešu vecumā no 12 līdz 25
gadiem, kuriem interesē viss aktuālais mūzikas pasaulē un vietējo un pasaules
popzvaigžņu dzīvēs, kā arī 25 līdz 54 gadus veci klausītāji, kas sirdī jūtas jauni un
kas klausās Current Hit Radio formātu.
Interneta radio spinfm.lv mājas lapā var atrast visas jaunākās ziņas par jauniešiem
interesējošām mūzikas tēmām. SPIN FM jauniešus informē par saistošiem notikumiem, konkursiem, pasākumiem Latvijā rubrikā „SPIN RUNĀ LATVIJĀ”, kā arī
sniedz iespēju jauniešiem pašiem piedalīties rakstu veidošanā par savu novadu, lai
par aktualitātēm savā pilsētā uzzinātu pārējie SPIN FM klausītāji.
SPIN FM programma tiek papildināta ar aktuālajiem raidījumiem jauniešu auditorijai no Radio SWH ‘’Piektdienas Bole’’ un izjokošanas raidījumu pa telefonu
‘’Vārds pa vārdam’’.
SPIN FM mājas lapā klausītāji veido savas pleilistes ar iecienītākajām dziesmām un
rakstiem.
SPIN FM mājas lapā tiek izspēlēti konkursi ar iespēju laimēt vērtīgas balvas.

Sākuma lapa

300x250 px

100 EUR / ned. + PVN

300x250 px

100 EUR / ned. + PVN

Arhīvs

300x250 px

120 EUR / ned. + PVN

592x100 px

Visas otrās pakāpes iekšlapas

300x250 px

70 EUR / ned. + PVN

300x250 px

70 EUR / ned. + PVN

300x250 px

70 EUR / ned. + PVN

300x250 px

70 EUR / ned. + PVN

