ПРЕДМЕТ: ПОЗИВ НА ПОСЛОВНУ САРАДЊУ
Поштовани,
У циљу успостављања пословне сарадње, желимо да, у кратким цртама, представимо наш
медијски потенцијал и програмски концепт, како би могли да сагледате и, у склопу Ваших
расположивих могућности, планирате целовиту или делимичну медијску маркетинг кампању на
подручју које покривате.
Наш медијски потенцијал чине: радио ЛОТЕЛ, телевизија ЛОТЕЛ+, а од скоро, САН радио и
новине ЛОЗНИЧКИ НЕДЕЉНИК.

Радио ЛОТЕЛ иза себе има 19 година успешног рада, чији је резултат
емитовање програма на фреквенцији 107,4 МХз ФМ стерео. Зона покривености сигналом креће
се од 50 – 80 км (брдско подручје југоисток – југозапад) до 80 – 100 км (подручје северозапад –
североисток), док је потенцијал слушалаца око 250.000 – 300.000 плус слушаоци путем
интернета. Концепт програма – музика за све укусе и узрасте, вести и сервисне информације и
комерцијални програм, довели су ЛОТЕЛ радио на лидерску позицију у Лозници и околним
градовима у Јадру, Подрињу, Рађевини и Републици Српској. (Ценовник ЛОТЕЛ радија у Прилогу
1)
Телевизија ЛОТЕЛ+ емитује програм већ 8. годину. Правилником о
преласку са аналогног на дигитално емитовање у другом мултиплексу у Зони расподеле ЦерМањен, сигналом је покривено мин. 90% становништва, тј. око 650.000 становника у градовима
Лозница, Шабац и Ваљево и општинама Осечина, Крупањ, Мали Зворник, Љубовија, Богатић,
Владимирци, Коцељева, Уб, Лајковац и Мионица. Тв ЛОТЕЛ+ такође емитује свој сигнал у
кабловским системима ИПТВ Телеком Србија, Коперникус, КТЛ Лозница и АВАКС на подручју
суседних општина у Републици Српској и Федерацији БиХ, уживо путем интернета, као и путем
андроид телефонске апликације. Телевизија ЛОТЕЛ+ негује целокупност програмског концепта,
са информацијама из свих области јавног и друштвеног живота у Граду Лозница и околини.
Програм је усмерен на локално подручје путем емисија од посебног значаја за становништво које
су прилагођене различитм циљним групама. Издвајамо неке: ИНФО+, ДАН у 19 и 22, Лозничка
хроника, Импулс живота, Лотел панорама и Лотел аграр, Спорт+ и Спортски времеплов,
Дринске приче, Мала радионица, Квиз емисије за децу. Наш програм обогаћујемо и различитим
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емисијама и форматима других продукција и лиценцним тв програмом, па са разлогом наводимо
да се Телевизија ЛОТЕЛ+ гледа и воли! (Ценовник тв ЛОТЕЛ+ у Прилогу 2)
САН радио је регионална радио станица, која сигналом покрива Град
Лозницу и општине Мали Зворник и Љубовију, са око 100.000 потенцијалних слушалаца. Прграм
емитујемо на фреквенцији 95,0 МХз. Концепт програма су забавна (поп, рок и поп-фолк) музика за
разне узрасте, вести и сервисне информације, уз комерцијални програм, што је доказан начин за
највећи рејтинг слушаности међу грађанском и млађом популацијом у Лозници. (Ценовник САН
радија у Прилогу 3).

У оквиру делатности ЛОТЕЛ медиа групе, од 6. октобра 2016. на
нашем локалном тржишту је нов медиј – Лознички недељник. Штампано издање у пуном колору,
формата 220*320 мм, на око 20 страна, у којем су садржани текстови о актуелним догађајима
из Лознице, Јадра и Подриња, из свих сфера јавног и друштвеног живота. Намера је да Лознички
недељник одражава живот, наговештава будућност, подсећа на прошлост, како у окружењу,
тако и широм Србије и на целокупном српском језичком простору, пре свега када је реч о
питањима од националног значаја и значења. Лознички недељник пише о животу, друштву,
политици, привреди, локалниој самоупрви, јавним предузећима и установама, пољопривреди и
селу, младима, друштвено осетљивим групама, има садржаје из света науке, уметности,
културе, образовања и спорта, а не изостају ни стране за разбибригу и још доста квалитетних
разноврсних информација за читаоце. (Ценовник Лозничког недeљника и насловна у Прилогу 4).
Комплетност или појединачност медијског простора Лотел медиа групе може послужити Вама
и вашим сарадницима из свих структура да објавите пригодан садржај, оглас или рекламу везану
за активност предузећа, установа и институција, као и најаву организације догађаја које имају
јавни, општи друштвени, или пословни карактер, а које су у склопу промотивне кампање.
Наш резултат чине задовољни аудиторијум – слушаоци, гледаоци и читаоци и клијенти
који су, са својим оглашивачким кампањама присутни на програму медија ЛОТЕЛ, користећи
изузетно квалитетан програм и атрактивне цене и услове.
У смислу наведеног, позивамо Вас да размотрите могућност сарадње, а у оквиру тога и
доношење одлуке сходно расположивом буџету за финансирање промотивних садржаја
предузећа и установа кроз програм Лотел медиа групе, и тиме се прикључите групи активних и
успешних субјеката оглашивача.
Отворени смо за конкретне договоре у вези сарадње.
С' поштовањем

за ЛОТЕЛ МЕДИА ГРУПУ
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