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20 sek. raadioklipi hinnad eurodes, lisandub 20% käibemaks.

TV3 GRUPI RAADIOJAAMADE HINNAKIRI, alates 01.01.2023

• 1 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
• 41 kuni 50 sek –1,5
• Pikema klipi korral hind kokkuleppel 

Raadioreklaami pikkusele vastav hinnakoefitsient: 

• Ajavahemikus 01.04-30.06 ja 01.11-31.12 kasutatakse Star FM-is A+ ja A ajatsoonis 1,1 koefitsenti.
• Valmisreklaamid palume saata info@starfm.ee 
• Tellitud reklaam edastatakse tunnise täpsusega, reklaami eripaigutus plokis – hinnalisa 10%. 
• Reklaamklipi paigutus esimesele positsioonile – hinnalisa 20%.
• Meediaplaan kooskõlastatakse hiljemalt 1 tööpäev enne reklaami esimest esituskorda. Eetriajad 

raadiojaamades broneeritakse kirjalikult kooskõlastatud meediaplaanide alusel. Samal päeval 
meediaplaani esitamine/muutmine – hinnalisa 25 eurot.

• Klipi saatmise tähtaeg on kell 13:00 klipi eetrisse mineku eelsel tööpäeval
• Ostes lisaks Star FM-ile  meilt ka venekeelse kanali/kanalid on lisaallahindlus 5% tavapärasest 

allahindlusest
• Hindadele lisandub käibemaks 20%.

Tingimused:



Star FMi paketid

Ilmateate pakett on suurima klipisagedusega pakett Star FMis. Ilmateate paketiga

saab klient nädalas 101 lühikest kõlli “Ilmateate toob teieni …” ja 101 reklaamklippi

pikkusega kuni 20 sekundit.

Paketi hind on 2 300 eurot (20 sek. klipp) või 2 760 eurot (30 sek. klipp).

A+ pakett tagab Star FMi eetris reklaami väga hea märgatavuse, kuna ettevõtte

reklaam on alati reklaamplokis esimene ja pälvib seega kõige enam tähelepanu.

Esmaspäevast reedeni on eetris 16 klippi ja nädalavahetusel 21 klippi. Nädalas

kokku 101 eetrikorda.

Paketi hind on 1980 eurot (20 sek klipp) või 2380 eurot (30 sek klipp).

A- pakett eristub tavareklaamist, kuna klipp on reklaamplokis viimasel positsioonil

ja jääb seeläbi pikemalt kõlama. Esmaspäevast reedeni on eetris 16 klippi ja

nädalavahetusel 21 klippi. Nädalas kokku 101 eetrikorda.

Paketi hind on 1980 eurot (20 sek klipp) või 2380 eurot (30 sek klipp).

Täistunnipakett sisaldab 15 reklaamplokivälist lühiklippi igal täistunnil ja 8

tavaklippi ajavahemikus 7.00-21.00. Igal täistunnil kella 7-21 vahel kõlab lühike

slogan: „ Täistunni toob Teieni…“

Paketi hind on 1880 eurot (20 sek. klipp) või 2556 eurot (30 sek. klipp)

Hommikupakett sisaldab 15 reklaamplokivälist lühiklippi iga tööpäeva hommikul ja

10 klippi ajavahemikus 10:00-19:00. Nädalas on kokku 75 lühikest ja 50 pikka

klippi.

Paketi hind on 1720 eurot (20 sek. klipp)

Liiklusinfo pakett annab kiire ülevaate Tallinna tänavatel toimuvast. Liiklusinfo on

eetris tööpäeviti kella 7-19ni. Igal tööpäeval on eetris 14 reklaamklippi koos

liiklusinfoga.

Paketi hind 1 500 eurot (20 sek. klipp) või 1 800 eurot (30 sek. klipp).

Star30 ja Star50 on RBS (run by station) paketid, mille puhul planeerib raadiojaam

klipid ise ajavahemikku 06:00-22:00, kusjuures vähemalt 40% klippidest on A+

ajatsoonis.

Pakettide hinnad on 1050 ja 1420 eurot (20 sek klipp) või 1470 ja 1760 eurot (30

sek klipp)



Power Hit Radio paketid

Ilmateate pakett on suurima klipisagedusega pakett Power Hit Radios.

Ilmateate paketiga saab klient nädalas 94 lühikest kõlli

“Ilmateate toob teieni …” ja 94 reklaamklippi pikkusega kuni 20 sekundit.

Paketi hind on 1140 eurot (20 sek. klipp) või 1368 eurot (30 sek. klipp)

Power+ pakett tagab Power Hit Radio eetris reklaami väga hea märgatavuse,

kuna ettevõtte reklaam on alati reklaamplokis esimene ja pälvib seega kõige

enam tähelepanu. Igal tööpäeval on eetris 17 klippi ja nädalavahetusel 8 klippi.

Nädalas kokku 101 eetrikorda.

Paketi hind on 970 eurot (20 sek klipp) või 1164 eurot (30 sek klipp).

Täistunnipakett sisaldab 15 reklaamplokivälist lühiklippi igal täistunnil ja 8

tavaklippi ajavahemikus 7.00-21.00. Igal täistunnil kella 7-21 vahel kõlab lühike

slogan: „ Täistunni toob Teieni…“

Paketi hind on 970 eurot (20 sek. klipp) või 1164 eurot (30 sek. klipp)

Power30 ja Power50 on RBS (run by station) paketid, mille puhul planeerib

raadiojaam klipid ise ajavahemikku 06:00-22:00. Pakettide hinnad on 500 ja

700 eurot (20 sek klipp) või 650 ja 845 eurot (30 sek klipp).



Radio Volna paketid

Ilmateate pakett on suurima klipisagedusega pakett Volna’s. Ilmateate

paketiga saab klient nädalas 94 lühikest kõlli “Ilmateate toob teieni …” ja

94 reklaamklippi pikkusega kuni 20 sekundit.

Paketi hind on 899 eurot (20 sek. klipp) või 1080 eurot (30 sek. klipp)

A+ pakett tagab Volna’s eetris reklaami väga hea märgatavuse, kuna

ettevõtte reklaam on alati reklaamplokis esimene ja pälvib seega kõige enam

tähelepanu. Igal tööpäeval on eetris 17 klippi ja nädalavahetusel 8 klippi.

Nädalas kokku 101 eetrikorda.

Paketi hind on 750 eurot (20 sek klipp) või 900 eurot (30 sek. klipp).

A- pakett eristub tavareklaamist, kuna klipp on reklaamplokis viimasel

positsioonil ja jääb seeläbi pikemalt kõlama. Igal tööpäeval on eetris 17 klippi

ja nädalavahetusel 8 klippi. Nädalas on kokku 101 eetrikorda.

Paketi hind on 750 eurot (20 sek klipp) või 900 eurot (30 sek. klipp).

Liiklusinfo pakett annab kiire ülevaate Tallinna tänavatel toimuvast.

Liiklusinfo on eetris tööpäeviti kella 7-19ni. Tööle- ja kojusõidu ajal kõlab

liiklusinfo sagedamini. Igal tööpäeval on eetris 16 reminderit koos

liiklusinfoga. Lisaks 20 tavaeetrikorda.

Paketi hind 690 eurot (20 sek. klipp) või 828 eurot (30 sek. klipp)

Volna30 ja Volna50 on RBS (run by station) paketid, mille puhul planeerib

raadiojaam klipid ise ajavahemikku 06:00-22:00, kusjuures vähemalt 40%

klippidest on A+ ajatsoonis.

Pakettide hinnad on 395 ja 550 eurot (20 sek klipp) või 474 ja 660 eurot (30

sek. klipp).


