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“Smo ustvarjalna in izkušena ekipa, ki skrbi, da oglasni prostor na Radiu Ekspres lahko postane vaša zgodba o uspehu. Naše sodelovanje z naročniki temelji na 
zaupanju. Tako kot najzvestejši poslušalci prisluhnejo našemu programu, tako znamo mi prisluhniti svojim naročnikom. V sodelovanje z nami vas bosta pritegnila 
naša strokovnost in kreativnost, saj le takšni zmoremo najti najboljše rešitve za svoje naročnike. Vaš uspeh je naše zadovoljstvo, za kar si bomo prizadevali tudi 
v prihodnje.”

Darja Zadnikar, vodja trženja

Andrej Meglič, direktor

“Na Radiu Ekspres nenehno strmimo k novostim, s katerimi presenečamo naše poslušalce, ter jim ponujamo tisto, kar si najbolj želijo - odličen radijski program. 
Ključ do dobrega programa so izključno dobri, motivirani in strokovni sodelavci. Na Radiu Ekspres jih imamo.  Radio Ekspres ustvarja odlična in strokovna ekipa 
z znanjem, motivacijo in ljubeznijo do radijskega medija. Pohvalimo se lahko s številnimi novostmi, ki smo jih v slovenskem radijskem prostoru uvedli kot prvi, in 
ker na lovorikah ne moremo počivati, nenehno strmimo k novostim, z željo, ustreči našim poslušalcem in oglaševalcem.”

“Vse za vaša ušesa! Izbiramo le najboljo glasbo. Najboljšo glasbo 80. in 90. let minulega stoletja ter glasbo današnjih dni, ki je prava izbira na poti v oziroma iz 
službe, pa tudi med delom in doma. Skupaj z našimi poslušalci že več kot 10 let ustvarjamo kakovosten, aktualen, informativen in sproščen program. Dan začen-
jamo dinamično, informativno in včasih tudi razburljivo že ob 6. uri zjutraj s KUL Jutrom pod taktirko Klemna Bučana. Tomaž Okorn vam družbo dela med delom 
od 10. do 14. ure, Sara Ašanin Gole pa je vaš sopotnik na poti domov od 14. do 19. ure.”

Irena Rolih, izvršna urednica programa
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Najboljša glasba

Programski termini Radia Ekspres

To je Radio Ekspres

Radio Ekspres se od konkurenčnih radijskih postaj razlikuje pred-
vsem po izboru glasbe ter hitrega in jedrnatega podajanja infor-
macij.  Poslušalcem ponuja tisto, kar potrebujejo in kar želijo sliša-
ti: najboljšo glasbo, zabavo, ter aktualne informacije.

Na Radiu Ekspres živimo z glasbo. Spremlja nas na vsakem 
koraku in z njo je vsako zaspano jutro, vsak naporen delavnik, 
vsako dolgočasno pot ali prepir lažje premagati. Najljubša nam 
je glasba iz let naše mladosti, iz 80-ih in 90-ih let, za raznolikost in 
svežino pa poskrbimo z najboljšimi hiti današnjih dni.

Klemen Bučan, oče, skejter in znani stand up komik vas v Kul jutru 
prebudi vsak delovni dan ob 6. uri in vam družbo dela vse do 10. 
ure. Poleg najboljše glasbe in nujno potrebnih aktualnih infor-
macij poskrbi tudi za številna presenečenja... Lahko se zgodi, da 
pokliče vašega sodelavca, sodelavko, soseda, ženo, tasta ali pa 
kar vas. Lahko vam v službo prinese pizzo, vam podari vinjeto in še 
in še. Skratka skrbi za dobro jutranjo voljo in zabavo.

Kul jutro in Klemen Bučan

Sveže novice vsako uro 5 min pred drugimi

Info Ekspres je informativna oddaja s kratkimi in z aktualnimi infor-
macijami vsak delavnik med 5:55 in 19:55, v jutranjem programu 
celo dvakrat na uro. Ponujamo aktualne lokalne in svetovne infor-
macije s področja gospodarstva, politike, športa in zabave.

06.00 - 10.00 Kul jutro
10.00 - 14.00 Ekspres med delom
14.00 - 19.00 Ekspres popoldan
19.00 - 06.00 Najboljša glasba

07.00 - 12.00 Ekspres vikend v živo
12.00 - 22.00 Ekspres vikend

07.00 - 22.00 Ekspres vikend

PON - PET

NED

SOB

Servisne informacije vsakih 30 min

Poleg glasbe so za poslušalce najbolj pomembne aktualne, 
ažurne in pogoste servisne informacije, kot so vremenska 
napoved in prometne informacije z obvestili o radarskih kontrolah. 
Zato jih na Radiu Ekspres osvežujemo na vsakih 30 minut.
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Radio Ekspres z oddajniške točke na Krimu in z oddajniške točke v središču Ljubljane z radijskim signa-
lom pokriva Ljubljano s širšim delom Osrednje Slovenije in doseže nekaj manj kot 600.000 potencialnih 
poslušalcev. Radio Ekspres lahko od leta 2019 preko omrežja DAB+ spremljate po vsej Sloveniji, prav tako 
preko spleta, prisoten pa je tudi v vseh večjih kabelskih sistemih.

Frekvence Radia Ekspres

106.4
Osrednja Slovenija

FM 106.1
Ljubljana

FM

Najboljša glasba

Slovenija

Koper

Najboljša glasba

Nova Gorica

Murska Sobota

Novo mestoPostojna

Jesenice

Ljubljana

Kranj

Celje

Maribor

106.4FM
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Poslušalec Radia Ekspres
Je družinski človek starosti med 30-49 let.

Ima dva otroka.
Je vodja gospodinjstva.

Je zaposlen oziroma samozaposlen.
Je visoko izobražen.

Ima nadpovprečne prihodke.

Struktura po spolu

Moški
53%

Ženske
47%

Struktura po zaposlitvenem statusu

Struktura po izobrazbi

Zaposlen 63%

Nezaposlen 7%
Študent 15%

Upokojenec
15%

Višja ali več
47%

Srednja
32%

Drugo21%

Vir: Radiometrija 2019 (CATI)
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CENIK OGLAŠEVANJA

Cena predvajanja oglasnih spotov

  06.00 - 10.00  1,30 EUR /sek

  10.00 - 18.00  1,20 EUR /sek

  18.00 - 22.00  0,90 EUR /sek

  22.00 - 06.00  0,40 EUR /sek

  07.00 - 18.00  1,10 EUR /sek

  18.00 - 22.00  0,90 EUR /sek

  22.00 - 07.00  0,40 EUR /sek

SOB - NED

PON - PET

Zakup prve ali zadnje pozicije v oglasnem bloku +30% na navedene cene, točna pozicija bloka +10%.

Posebne ponudbe oglaševanja

12 objav dnevno ob delavnikih med 6.00 in 18.00 uro in 5 objav dnevno ob
sobotah med 7.00 in 12.00 uro, dolžina oglasnega sporočila je omejena na

10 sek, možna sta dva pokrovitelja. 

RUBRIKA     Cena na mesec

Promet 260 omemb      2.800,00 EUR
Vreme      260 omemb      2.800,00 EUR

Pokroviteljstva rubrik.

Možnost INDIVIDUALNIH ponudb prilagojenih vašim željam.

Produkcija oglasnih spotov

režiran oglas - 1 vokal    50,00 EUR*
režiran oglas - 2 vokala  100,00 EUR*

*Navedena cena produkcije velja samo za predvajnje oglasa na radiu Ekspres.
   Možen tudi odkup radijskega oglasa za predvajanje na drugih radijskih postajah.

Splošni pogoji

V cenah pokroviteljstev je produkcija najave pokrovitelja všteta.

Oglasi morajo biti dostavljeni najmanj 2 dni pred objavo, teksti
   za produkcijo režiranih ali branih oglasov pa najmanj 3 dni

   pred prvo objavo.

Cenik velja od 1. 1. 2020 do spremembe.

Vse cene so v EUR in ne vključujejo DDV.

Ekskluzivni oglasni blok pred novicami

V oglasnem bloku se predvaja samo en oglas.
Zagotovljena ekskluzivnost in prepoznavnost.

Cena sekunde: 1,60 EUR

Pokroviteljstva oddaj

Oddaje so na programu ob delavnikih. Pokroviteljstvo vključuje naslednje dnevne objave:

Kul jutro: pon-pet 8x do 10 sek najava pokrovitelja v terminu in 8x do 20 sek oglas,
(4x v terminu jutra prvi v bloku + 4x v ostalih terminih) .

Ekspres med delom in Ekspres popoldne: pon-pet 8x do 10 sek najava pokrovitelja v terminu in
4x do 20 sek oglasa v terminu, prvi v bloku.

ODDAJA    Termin   Cena na mesec
Kul jutro   06.00 - 10.00      3.800,00 EUR
Ekspres med delom  10.00 - 14.00      2.200,00 EUR
Ekspres popoldne  14.00 - 18.00      2.400,00 EUR
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A1

Aleja

Anni

Arboretum Volčji potok

AS Domžale Moto Center

Avto Aktiv

Avtocenter Špan

Avtohiša Bizilj

Avtošola Ježica

Avtera

Bayer

BTC

C&A

CDI Univerzum

Center Vič

Cene Štupar

Creatina

Citypark Ljubljana

Dana

Dars

DM - Drogerie Markt

Decra

eBull

Emirates

Etis

Gostilna Čad

Gostilna Julči

Gostišče Portal

Gospodarsko razstavišče

Harvey Norman

Halo Katra

Hervis

Illy

iRobot

Jurman

Leclerc

Lekarna Ljubljana

Lesnina XXXL

Lidl

Lorex

LPP

Lunos

Magistrat International

McDonald's

Medex

Medisanus

Mercator

Müller

OBI

Optika Markelj

Pizzerija Peruzza

Planet TV

Pleško Cars

Porsche Slovenija

Regia Group

Servier Pharma

Soba 102

Sony ACS

Spar Slovenija

Sportina

Summit Avto

Supernova

Svea

TC Motoshop

Telekom Slovenije

Telemach

Tuš

Unicredit

Velux

Vizija računovodstvo

Vivalis

Zavarovalnica Triglav

Zeos

Zlatarna Celje

Zlatarstvo Močnik

...in številni drugi

Na Radiu Ekspres danes oglašujejo številna velika, majhna, znana in bolj znana podjetja
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