Kære Økonomiudvalg i Køge kommune

Sendeområde
På nuværende tilspunkt har vi allerede hørt, at vi skulle være den største ukommenchelle
radio station med størst sendeområde i Danmark.
Vores 100% sendeområde ligger i en radius fra Ishøj til Tåstrup, Roskilde, Sorø, Haslev,
Rønnede og hele Stevns, derudover sender vi også på radiomidt.dk tunein radio.dk my tuner
og flere til.
Disse rækker hele verden.

Lyttertal
Vores lyttertal er beregnet ud fra antal af lytterhenvendelser under live show. Kan f.eks være
sms opkald, beskeder via Facebook x med 1000.
Hvis man får lavet, hvad vi ikke har råd til, en gallup undersøgelse er det samme
udgangspunkt de tager ud fra. Det giver os et lyttertal på mellem 6000-7000 lyttere dagligt,
og vi har det, der hedder 10-12 lytterhenvendelser om dagen i gennemsnit og hvis vi så
nedgradere lidt, er det ikke overdrevet med lyttertallet.

Facebook opslag plus billeder
Vores Facebook opslag kommer ud til rigtig mange mennesker. Jeg har vedhæftet billeder fra
vores Facebook der taler for sig selv.

F

Vores pris
Da vi er en ukommerciel radio station og udelukkende er drevet af frivillige radio værter må
vi ikke sælge reklamer, undtagen til Køge kommune / kulturen i Køge.
Vores pris på 108.000 kan vi ikke regne ud i små koloner.
Vi ved, at andre lokale radio stationer har en reklame pris på ca. 350,00 kr. per minut og vi
kan gøre det meget billigere.
Vi dækker alle byrådsmøder først kommende søndag efter afholdelse af en varighed af ca. 1
timer +/Ydermere har vi daglige opslag på Facebook samt speak mandag til fredag kl. 15,-17 med
lokale oplysninger, om hvad der rører sig i Køge kommune.
Derudover er i altid velkomne til at kontakte os, få taletid i radioen, samt yderligere dækning
af f.eks kommunalvalg / folketingsvalg / EU valg + andre ting i syntes er relevante.
Senere når økonomien er til det, vil vi gerne udvide hjemmesiden til også at køre podcast.

