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Sky Media raadiojaamade hinnakiri, alates 1.10.2020 
 
20-sekundilise reklaamklipi esituskorra hinnad eurodes: 

 
 
Esituskorra hinna kujundavad klipi tegelikule kestvusele vastavad hinnakoefitsiendid:  

 01 kuni 10 sek – 0,6 

 11 kuni 15 sek – 0,8  

 16 kuni 20 sek – 1,0 

 21 kuni 25 sek – 1,2 

 26 kuni 30 sek – 1,3 

 31 kuni 40 sek – 1,4 

 Pikema klipi korral hind kokkuleppel

Sesoonsed hinnakoefitsiendid raadiojaamas Sky Plus 01.04 kuni 30.06 ja 01.10 kuni 31.12:  

 A+ ja A aeg – 1,2  Mahupaketid Plaan 30 ja Plaan 50 – 1,1  
 

Täiendav informatsioon: 

 Raadiojaamad Sky Plus, Russkoje Raadio ja SKY Raadio edastavad reklaame kolm korda tunnis, 
Retro FM tööpäevadel kell 7-19 kolm ning väljaspool kuulatavuse tippaega (prime time) kaks korda. 
Rock FM ja NRJ edastavad reklaame kaks korda tunnis. 

 Tellitud reklaam edastatakse tunnise täpsusega, reklaami eripaigutus plokis – hinnalisa 10%. 

 Meediaplaan kooskõlastatakse hiljemalt 1 tööpäev enne reklaami esimest esituskorda. Eetriajad 
raadiojaamades broneeritakse kirjalikult kooskõlastatud meediaplaanide alusel. Samal päeval  
meediaplaani muutmine kokkuleppel Sky Mediaga, hinnalisa 25 eurot jaama kohta.   

 Valmis reklaamklipid saata Sky Media müügiesindajale hiljemalt esimesele esituskorrale eelneval 
 tööpäeval kell 12:00. Meediaplaan võib muutuda klipi tegeliku pikkuse alusel. 

 Hindadele lisandub käibemaks 20%. 
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Mahupaketid Sky Media raadiojaamades 
 
20-sekundilise reklaamklipiga pakettide hinnad eurodes: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaan 30 - Reklaamklipid on eetris 30 korda nädalas, maksimaalselt 7 korda päevas. Kuni 50%  

esitustest Prime Time ehk A+ ajatsoonis 

 lisa nädalavahetus - 12 esituskorda, maksimaalselt 8 korda päevas. Maksumus 20% baaspaketi 
hinnast. 

 reminder – järelklipid pikkusega kuni 10 sekundit on eetris põhiklipiga samas mahus ning samas 
reklaamplokis. Maksumus 30% baaspaketi hinnast. 

 
Plaan 50 - Reklaamklipid on eetris 50 korda nädalas, maksimaalselt 12 korda päevas. Kuni 50% 
esitustest Prime Time ehk A+ ajatsoonis 

 lisa nädalavahetus - 20 esituskorda, maksimaalselt 12 korda päevas. Maksumus 20% baaspaketi 
hinnast. 

 reminder – järelklipid pikkusega kuni 10 sekundit on eetris põhiklipiga samas mahus ning samas 
reklaamplokis. Maksumus 30% baaspaketi hinnast. 

 
Reklaamklipi tootmine: 

 Ühehäälne reklaamklipp alates 120 €, iga lisanduv hääl alates 40 € 

 Reklaamklipp koos eel- või järelkõlliga (reminderiga) alates 160 € 

 Reklaamklipi muutmine alates 40 € 
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Eripaigutusega reklaampaketid ja eritooted Sky Media raadiojaamades 
 
Ilmateade - Vahetult enne ilmateadet kõlab toetuskõll „Tänase ilmateate toob teieni...“ ning koheselt peale 
ilmateadet reklaamklipp pikkusega kuni 20 sekundit. Ilmateade on eetris: 

 Sky Plus 89 esitust nädalas: E-R 7-19, L 8-20 ja P 8-18. Hind 2400 € 

 Retro FM 65 esitust nädalas: E-R 6-18. Hind 1300 € 

 Russkoje Raadio 78 esitust nädalas: E-R 6-18, L-P 9-18. Hind 1300 € 

 SKY Raadio 88 esitust nädalas: E-R 6-19, L ja P 10-18. Hind 1300 € 

 Rock FM 60 esitust nädalas: E-R 7-18. Hind 690 € 

 NRJ 60 esitust nädalas: E-R 7-18. Hind 400 € 
 
Liiklusliin - Liiklusinfot edastatakse raadiojaamade eetris kaks kuni kolm korda tunnis. Raadiojaamades Sky 
Plus, Russkoje Raadio ja SKY Raadio esitatakse kliendi reklaamklippi pikkusega kuni 20 sekundit üks kord 
tunnis, raadiojaamas Retro FM kaks korda tunnis. Klipp on eetris üksikreklaamina liiklusinfo järgselt, selle 
puudumisel eripaigutusega reklaamploki viimasel kohal: 

 Sky Plus 60 esitust nädalas: E-R 7-19. Hind 1700 € 

 Retro FM 35 esitust nädalas: E-R 6-10. Hind 780 € 

 Russkoje Raadio 55 esitust nädalas: E-R 7-18. Hind 990 € 

 SKY Raadio 55 esitust nädalas: E-R 7-10 ja 11-19. Hind 990 € 
 
Sverim Tshasõ (kontrollime kella) ehk Sverka - Täpset kellaaega edastatakse eetris üks kord tunnis, 
umbes 25-ndal minutil. Peale kellaaja ütlemist on eetris reklaamklipp pikkusega kuni 20 sekundit: 

 Russkoje Raadio 65 esitust nädalas: E-R 6-19. Hind 1100 € 
 
Saadete sponsorlused - 

 Sky Plus hommikuprogrammi sponsorlus, periood 2 nädalat: 80 sponsorklipi esitust E-R 6-10,                              
80 tuhat ribabänneri näitamist portaalis Sky.ee. Hind 2200 € 

 Sky Plus drive time sponsorlus, periood 2 nädalat: 80 sponsorklipi esitust E-R 15-19, 80 tuhat 
ribabänneri näitamist portaalis Sky.ee. Hind 1800 € 

 Retro FM hommikuprogrammi sponsorlus, periood 2 nädalat: 80 sponsorklipi esitust E-R 6-10,  
80 tuhat ribabänneri näitamist portaalis Sky.ee. Hind 1400 € 

 Rock FM hommikuprogrammi sponsorlus  

 periood 1 kuu: 160 sponsorklipi esitust E-R 6-10, 30 tuhat torn- ja mobiilibänneri näitamist ning 
küsitlus kõikide #rockfm artiklite lõpus portaalis Sky.ee. Hind 1450 € 

 periood 3 kuud: 520 sponsorklipi esitust E-R 6-10, 100 tuhat torn- ja mobiilibänneri näitamist ning 
küsitlus kõikide #rockfm artilkite lõpus portaalis Sky.ee. Hind 2900 € 

 Rock FM „Laupäeva hommiku poolik...“ sponsorlus  

 periood 1 kuu: 120 sponsorklipi esitust E-R 10-18, L 9-12 ja P 16-19, 20 tuhat laia bänneri 
näitamist portaalis Sky.ee. Hind 880 € 

 periood 3 kuud: 390 sponsorklipi esitust E-R 10-18, L 9-12 ja P 16-19, 65 tuhat laia bänneri 
näitamist portaalis Sky.ee. Hind 1880 € 

 
Raadiomängud - Sky Plus, Retro FM, Rock FM, Russkoje Raadio ja SKY Raadio eetris saab korraldada 
erinevaid toote või teenusega seonduvaid raadiomänge ja loosimisi. Mängu ülesehituse ja auhinnad 
kinnitab raadiojaam hiljemalt kuu enne kampaania algust, eelistades saate ja kuulajate ootustega enim 
haakuvat. Hind sõltub projekti keerukusest ja sobivusest raadiojaama formaadiga. 
 
NB! Eripaigutusega reklaampaketi, raadiomängu või sponsorluse broneeringu tühistamine hiljem kui 2 
nädalat enne eetriaega - 5% paketi hinnast. 
 

 


