
 
Sponsorering af programmer på Radio ABC  

ABC Mor'n med Jørn & Kim - Alle ugens dage kl. 6-10 

Efter lokale reklameblokke: “ABC Mor'n i samarbejde med (sponsors navn og adresse)“.   

Min. 100 eksponeringer pr. måned. 

Pris pr. måned: 4.000 kr. 

  

Middagsradio'en – Alle ugens dage kl. 10-14 

Efter lokale reklameblokke: “Middagsradio'en i samarbejde med (sponsors navn og adresse)“.  

 Min. 100 eksponeringer pr. måned. 

Pris pr. måned: 4.000 kr. 

 

Eftermiddagsradio'en – Alle ugens dage – undtagen lørdag kl. 14-18 

Efter lokale reklameblokke: “Eftermiddagsradio'en i samarbejde med (sponsors navn og adresse)“.   

Min. 80 eksponeringer pr. måned. 

Pris pr. måned: 3.200 kr. 

 

Aftenradio – søndag til torsdag  

"Aftenradio i samarbejde med (sponsors navn og adresse)".  100 eksponeringer pr. måned 

Pris pr. måned: 2.000 kr. 

 

ABC Party Night - fredag og lørdag kl. 18-21 

Efter lokale reklameblokke: “Party Night i samarbejde med (sponsors navn og adresse)”.  

Ca. 88 eksponeringer pr. måned.  

Pris pr. måned: 1800 kr.  

  

ABC Top 50 - lørdag kl. 14-18 

Efter lokale reklameblokke: “ABC Top 50 i samarbejde med (sponsors navn og adresse)”.  

2 eksponeringer pr. time. Desuden eksponeres sponsor med samme ordlyd i 10 henvisningsspot pr. uge i den øvrige 
sendetid. Altså 8 eksponeringer pr. udsendelse samt 10 henvisninger pr. uge svarende til 72 pr. måned. 

Pris pr. måned: 1.500 kr.  

  

 Vejrudsigten morgen og formiddag - hverdage 

Før vejrudsigten: "Vejret i samarbejde med (sponsors navn og adresse)".  

Vejrudsigt sendes i forbindelse med nyhederne hver halve time fra 6.00-9.00. Og hver time 10.00 og 11.00. 

I alt 180 pr. måned.  

Pris pr. måned: 7.200 kr. 



   

Vejrudsigten eftermiddag - hverdage 

Før vejrudsigten: "Vejret i samarbejde med (sponsors navn og adresse)".  

Vejrudsigt sendes i forbindelse med nyhederne hver time fra 12.00-15.00 og hver halve time fra 16.00-18.00. 

I alt 180 pr. måned. 

Pris pr. måned: 7.200 kr. 

  

Vejrudsigten aften (mandag-torsdag) 19-23 

 Efter vejrudsigten: "Vejret i samarbejde med (sponsors navn og adresse)".  

Vejrudsigt sendes i forbindelse med nyhederne hver time fra 19-23 - I alt 80 pr. måned.  

Pris pr. måned: 2.400 kr. 

 

Vejrudsigten weekend – lørdag kl. 06-18 og søndag kl. 06-23 

Før vejrudsigten: "Vejret i samarbejde med (sponsors navn og adresse)". 

 Vejrudsigt sendes i forbindelse med nyhederne hver time fra 6.00-18.00 lørdag og 06-23 søndag. 

 I alt 26 eksponeringer pr. weekend svarende til 124 pr. måned. 

Pris pr. måned: 3.700 kr.  

   

Trafikupdate - hverdage 6.30-8.30 

Efter trafikupdate: "Trafikupdate i samarbejde med (sponsors navn og adresse)".  

Trafikupdate sendes i forbindelse med ABC Morn' – ca. 80 eksponeringer pr måned 

Pris pr. måned: 3.200 kr. 

   

 

Sponsorering af programmer på Radio Alfa Østjylland 

Bo'morn Morgen - hverdage 5.00-10.00/lørdage 9.00-12.00 

 ”Bo'morn i samarbejde med (sponsors navn og adresse)“.  

Minimum 112 pr. måned.  

Pris pr. måned: 4.400 kr. 

 

Formiddag med Foged - hverdage kl. 10.00-14.00 

“Formiddag med Foged i samarbejde med (sponsors navn og adresse)“. Minimum 100 pr. måned.  

Pris pr. måned: 4.000 kr. 

 

 Alletiders eftermiddag - hverdage kl. 14.00-18.00  

“Alletiders eftermiddag i samarbejde med (sponsors navn og adresse)“. 

 Minimum 64 pr. måned.  

Pris pr. måned: 2.500 kr. 



 

 Alletiders aften mandag-torsdag 18.00-22.00 + Late Night 22.00-02.00 + Natkassen 02.00-05.00 

“Alletiders aften i samarbejde med (sponsors navn og adresse).  

"Late Night i samarbejde med (Sponsors navn og adresse). 

"Natkassen" i samarbejde med (Sponsors navn og adresse). 

Minimum 192 pr. måned.  

Pris pr. måned: 3.800 kr. 

 

Alletiders Weekend– lørdage 12.00-15.00 og Weekend Claus søndage 13.00-18.00 

”Alletiders Weekend" i samarbejde med (sponsors navn og adresse)". 

"Weekend Claus" i samarbejde med (sponsors navn og adresse)“.  

Minimum 64 pr. måned.  

Pris pr. måned: 1.900 kr. 

 

 Retrolisten lørdage 15-18.00/søndage 18.00-21.00 

“Retrolisten i samarbejde med (sponsors navn og adresse)”.  

Minimum 48 pr. måned.  

Pris pr. måned: 1.500 kr. 

 

Fredags Guf 20.00-02.00 + 80er PARTY lør 20.00-02.00 

"Fredags Guf i samarbejde med (sponsor navn + adresse). "80er PARTY i samarbejde med (sponsor navn + adresse). 
Minimum 64 pr. måned 

Pris pr. måned: 1.300 kr. 

 

Kim Wilde 80's Show fredage 18.00-20.00/lørdage 18.00-20.00/søndage 08.00-12.00 

"Kim Wilde 80's Show i samarbejde med (sponsor navn + adresse).  Minimum 64 pr. måned 

Pris pr. måned: . 2.000 kr. 

 

Arrangementsoversigten - hverdage kl. 06.40 og 08.40 

En oversigt over hvilke arrangementer der finder sted inden for de næste 24 timer. Før udsendelsen: 
“Arrangementsoversigten i samarbejde med (sponsors navn og adresse).  Minimum 80 pr. måned.  

Pris pr. måned: 2.800 kr.  

 

Vejrudsigten morgen og formiddag - hverdage 06-11 

Efter vejrudsigten: "Vejret i samarbejde med (sponsors navn og adresse)". 

Vejrudsigt sendes i forbindelse med nyhederne hver halve time fra 6.00-9.00 og hver time 10.00 og 11.00. 

Minimum 180 pr. måned.  

Pris pr. måned: 7.200 kr. 

  

 



 

 

Vejrudsigten eftermiddag - hverdage 12-18 

Efter vejrudsigten: "Vejret i samarbejde med (sponsors navn og adresse)". 

Vejrudsigt sendes i forbindelse med nyhederne hver time fra 12.00-15.00 og hver halve time fra 16.00-18.00. 

Minimum 180 pr. måned.  

Pris pr. måned: 7.200 kr. 

 

Vejrudsigten weekend - hele dagen 

Efter vejrudsigten: "Vejret i samarbejde med (sponsors navn og adresse)". Minimum 88 pr. måned.  

Pris pr. måned: 3.000 kr. 

 

Vejrudsigten aften (mandag-torsdag) 19-23 

 Efter vejrudsigten: "Vejret i samarbejde med (sponsors navn og adresse)".  

Vejrudsigt sendes i forbindelse med nyhederne hver time fra 19-23. Minimum 80 pr. måned.  

Pris pr. måned: 2.400 kr. 

 

  

 

Sponsorering af programmer på Solo.fm 

Vejrudsigten morgen og formiddag - hverdage 06-11 

Efter vejrudsigten: "Vejret i samarbejde med (sponsors navn og adresse)". 

 ca. 180 pr. måned.  

Pris pr. måned: 4.500 kr. 

  

Vejrudsigten eftermiddag - hverdage 12-18 

Efter vejrudsigten: "Vejret i samarbejde med (sponsors navn og adresse)".  

Ca. 180 pr. måned.  

Pris pr. måned: 4.500 kr. 

 

Vejrudsigten weekend - hele dagen 

Efter vejrudsigten: "Vejret i samarbejde med (sponsors navn og adresse)".  

Ca. 124 pr. måned.  

Pris pr. måned: 2.900 kr. 

 

Note: 

En sponsormåned består af 4 ugers sponsorering, pr. kalendermåned og fra den 1. i måneden. Alle priser er 
eksklusiv moms. 


