
wskazania przy wejściach antenowych i spotach promocyjnych,

wizualizacja na stronie internetowej akcji,

wizualizacja w aplikacji mobilnej,

wizualizacja w mediach społecznościowych,

wizualizacja w świątecznych kanałach radiowych,

wizualizacja na okazjonalnych wydawnictwach płytowych,

wizualizacja podczas koncertów świątecznych,

konkursy Sponsora na scenie podczas świątecznych eventów,

wizualizacja na miejscu eventów,

możliwość rozdawania produktów Sponsora w konkursach,

sampling. 

Radiowe akcje świąteczne

Świąteczne eventy:

Konkursy – zabawy antenowe:

„Choinki pod Choinkę” 

      Eventy w 12 dużych miastach 
      Choinki pod choinkę
      Konkursy na scenie, animacje, karaoke z kolędami, upominki

„Świąteczny Konwój Radia ZET” 

       8 weekendowych imprez plenerowych w 4 miastach
       muzyka, iluminacje świetlne, konkursy

„Świetny Mikołaj” RMF FM

       Słuchacze wybierają paczki spod choinki i wygrywają prezenty

„Kto jest Twoim Mikołajem?” ESKA

       Słuchacze wygrywają nagrody dla bliskich im osób

 „Radio Złote Przeboje łączy ludzi na Święta”

       Konkurs, który łączy bliskie osoby
       Finał - pełna emocji i wzruszeń rozmowa telefoniczna 

"Twój wymarzony prezent pod choinkę" Meloradio

       Najciekawsze i oryginalne pomysły na prezent 
       pod choinkę zostaną spełnione

„Czwórka PREZENTuje”

       Zabawa z nagrodami, polegająca na skojarzeniu
       trzech słów i odgadnięciu hasła
 

"Wory Mikołaja" Antyradio

       Słuchacz, który odpowie na trzy proste
       i zabawne pytania, wygrywa zawartość worów z prezentami

„O Choinka!” VOX FM

       Konkurs kreatywny polegający na udzieleniu odpowiedzi na pytanie, 
       dlaczego do danego Słuchacza powinien trafić konkretny prezent

„Radio Pogoda Prezentuje!” 

       Słuchacze doceniają wyjątkowe osoby i zdobywają kosze prezentów

 „Najpiękniejsze świąteczne piosenki 
                                       w Radiu Pogoda” 

       Plebiscyt na najpiękniejsze świąteczne utwory,
       które zagra rozgłośnia

Akcje charytatywne:

„Święta bez granic” Trójka 

       Świąteczne aukcje charytatywne na rzecz zdolnych dzieci 
       z niezamożnych rodzin

       Licytacje przedmiotów ofiarowanych przez osobistości
       świata kultury, muzyki i sportu

       Płyta „Święta bez granic” z piosenką wykonaną przez 
       Przyjaciół Karpia

Świąteczny kanał radiowy:

Cyfrowe Radio Gwiazdka

       Stacja muzyczna, w której można usłyszeć świąteczne hity,
       oraz najpiękniejsze kolędy 

       Kanał dostępny na stronie internetowej,
       oraz w aplikacji mobilnej Polskiego Radia 

Multimedialne formy promocji marki Sponsora
przy świątecznych akcjach radiowych:

“Choinki Jedynki”

       Akcja, podczas której zbierane są fundusze na rzecz Fundacji
       Anny Dymnej "Mimo Wszystko" oraz Fundacji "Wspólnota Nadziei"

       Licytacje obrazków namalowanych przez dzieci oraz dorosłych
       Przyjaciół radiowej Jedynki 

       28 grudnia - koncert podsumowujący akcję
       w Studiu Koncertowym im. W. Lutosławskiego w Warszawie

:


