
 
 
 
 
 

Oferta specjalna – Rekrutacja 
 
Szanowni Państwo  
Katolickie Radio Podlasie jest największą, najpopularniejszą i najbardziej 

rozpoznawalną regionalną stacją radiową nadającą na terenie środkowo-wschodniej Polski. 
Nazwę Katolickie Radio Podlasie zna ponad milion Polaków, a ponad 300 tysięcy 
regularnie słucha naszego programu. Wiodącą grupę naszych słuchaczy stanowią ludzie 
pomiędzy 35 a 55 rokiem życia, a więc ustabilizowani, posiadający stałe zajęcie, krótko –
rodzice. Regionalny Portal Informacyjny www.podlasie24.pl to najczęściej odwiedzany 
portal informacyjny w naszym regionie. Regularnie odwiedza go rzesza ponad 100 tysięcy 
internautów.  

Ofertę „Rekrutacja” kierujemy do szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, 
zawodowych, pomaturalnych, które szukają sposobu na dotarcie z informacją o 
prowadzonej rekrutacji dzieci i młodzieży. Znając szczupłość zasobów finansowych 
placówek oświatowych udzielamy Państwu maksymalnych upustów na usługi reklamowe 
realizowane przez Katolickie Radio Podlasie i portal podlasie24.pl. Przedstawione warunki 
są bardzo wyjątkowe i można z nich skorzystać jednorazowa i tylko w okresie 
obowiązywania promocji. Ewentualna dalsza współpraca będzie realizowana według 
obowiązujących cenników.  

 
 
 
 



 
 

Cennik oferty  REKRUTACJA  
Katolickie Radio Podlasie  

Spot    do 15”- 50 emisji  -   550PLN  
Spot   do 20”- 50 emisji  -   700PLN  
 
Cennik produkcji:  

Spot informacyjny (czytany, ułożony n a podstawie Informacji otrzymanych od 
zleceniodawcy) - 120 PLN  
Poprawka, dogrywka 50% ceny spotu 
  

Emisja pakietu reklamowego musi się odbyć w ciągu 4 tygodni od pierwszej emisji. 
 

 
 

 
 

Regionalna Baza Firm Wpis z linkiem – bezpłatnie przez rok      
Baner  270x100 px  - 10 PLN/1000 odsłon 
Artykuł sponsorowany - 100 PLN/2 tygodnie. 
 
Materiały dostarcza zleceniodawca. Oświadcza jednocześnie, że materiały przekazane przez 
niego nie naruszają praw osób trzecich, a treści i wygląd reklamy nie narusza prawa 
obowiązującego w Polsce. 

 
Przygotowanie artykułu sponsorowanego przez ekipę portalu - 100 PLN 
Przygotowanie banera reklamowego: 

 Statycznego  - 200 PLN 
 animowanego – FLASH - 500 PLN 

 
 
Uwagi końcowe: 
 
Do wszystkich cen podanych na tej stronie należy doliczyć 23% podatku VAT. 
Wszystkie usługi muszą być wykonane do dnia 31 08 2011 
 
 



 
 

Informacje ogólne o stacji i jej słuchaczach. 
Katolickie Radio Podlasie nadaje od lipca 1992. Właścicielem koncesji na 

nadawanie programu radiowego o zasięgu regionalnym jest Kuria Diecezjalna Siedlecka. 
Zasięg techniczny stacji obejmuje teren w promieniu 100 km wokół nadajnika Chotycze 
k. Łosic, tj. na obszar zawarty pomiędzy wschodnią granicą Polską a Warszawą, Lublinem i 
Białymstokiem. Na terenie tym mieszka około 1 miliona ludności Polski, a około 750.000 w 
wieku powyżej 15 roku życia z wyłączeniem aglomeracji warszawskiej oraz ludności 
Lublina i Białegostoku. Radio nadaje program uwzględniając ludność tego regionu z 
wyłączeniem wspomnianych ośrodków miejskich.  

W skład obszaru objętego zasięgiem programowym stacji wchodzą powiaty 
siedlecki (ziemski i grodzki), łosicki, sokołowski, węgrowski, garwoliński, miński, 
bialski (ziemski i grodzki), łukowski, radzyński, lubartowski, włodawski, rycki. W 
powiatach tych znajdują się redakcje terenowe lub stali korespondenci KRPS. W terenie 
tym według danych uzyskanych z największego ośrodka badań audytorium radiowego 
firmy SMG/KRC Polska radio osiąga znaczącą pozycję wśród nadawców radiowych. 
Według badań SMG/KRC Poland w ciągu tygodnia w 2010 r. Radia Podlasie słuchało 
regularnie w ciągu tygodnia do 340 tysięcy regionu i około 310 tysięcy mieszkańców, tylko 
w tzw. jądrze programowym. 

Stacja emituje całodobowy program sformatowany wybitnie na sprawy dotyczące 
wyłącznie regionu określanego jako wschodnie Mazowsze i Podlasie. Zatrudniając w różnej 
formie 60 pracowników zgrupowanych nie tylko w redakcji centralnej ale i w oddziałach 
terenowych w Białej Podlaskiej, Łosicach, Międzyrzecu Podlaskim, Garwolinie, Węgrowie, 
Sokołowie Podlaskim, Łukowie oraz Radzyniu Podlaskim gwarantuje dotarcie do 
wszystkich potencjalnych źródeł informacji o życiu i problemach mieszkańców. 

Stacja według przyznanej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji koncesji na 
rozpowszechnianie programu radiowego ma prawo do emisji reklam w najwyższym 
określonym ustawowo wymiarze i z tego powodu podlega szczególnej kontroli ze strony 
Departamentu Reklamy KRRiTV, która gwarantuje rzetelność wykonywania usług w tym 
zakresie. 

 
 


