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CAMPANYA D'ANUNCIS GRATUÏTS
EN RÀDIO MANISES 105.7 FM
PER ALS COMERÇOS LOCALS



Ràdio Manises comença la campanya d’anuncis gratuïts 
per als comerços i hostaleria. 

Ràdio Manises ha posat en marxa una nova campanya dirigida a les pimes comercials i 
d'hostaleria de Manises que té l'objectiu de promocionar-les i fer-les visibles.  

Amb el lema "EL COMERÇ SONA A RÀDIO MANISES” la iniciativa oferix una 
campanya publicitària de falques gratuïtes durant una setmana, a cadascun dels 
establiments interessats. 

Els participants en la campanya obtindran UNA SETMANA DE PUBLICITAT 
GRATUÏTA, 35 falques de 20 segons en la ràdio local, Ràdio Manises 105.7 FM. 

L'emissora ha estat des de l'inici de la pandèmia donant veu als diferents negocis, 
demostrant que la ràdio pública està al costat de les nostres empreses. 

Podran participar en la campanya tots els establiments comercials i d'hostaleria de 
Manises que formalitzen la seua sol·licitud de participació a través del formulari habilitat 
en www.radiomanises.es 

La selecció dels establiments participants es realitzarà per ordre d'inscripció. La 
campanya estarà en funcionament des del mes d´març fins a abril per a donar resposta 
a totes les sol·licituds correctament presentades. 

Les circumstàncies actuals han suposat que tant el comerç minorista com l'hostaleria 
hagen sigut els sectors més afectats per la crisi de la Covid-19.  

L’ Ajuntament de Manises i Ràdio Manises seguixen treballant amb l'objectiu de dotar 
d'eines i iniciatives que incentiven, estimulen i faciliten el consum al comerç local, com 
ara "El Comerç Sona a Ràdio Manises”. 

* La campanya no inclou la despesa de l'edició de la falca publicitària, que anirà 
a càrrec de l’anunciant i haurà de subministrar-la en les condicions òptimes 
d’emissió. 

* Promoció no vàlida per a grans superfícies. 

Nota: Referència preus "La Productora Sonora” València. 

Despesa aproximada: 
1 veu + sonorització / producció / edició  / estudi … 120 € + Iva 
2 veus + sonorització / producció / edició estudi ... 150 € + Iva 

+ Info: produccio@radiomanises.es, tel. 96 153 43 10 Ext. 8020


