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Пела мултимедија е интерактивна мрежа од 4 медиуми кој што е 
високо позициониран на локално и државно ниво. Одржуваме постојан 

мошне задоволителен статус во регионот на Пелагонија во делот на 
информирањето, кај иселениците преку контактните емисии, а успешно 

го привлекува и задржува вниманието на помладите, за кои технолошкиот 
напредок и присуството на социјалните медиуми има огромно значење.

  
Вашите бизниси, производи и услуги, можат да станат дел од нашата 

интерактивна и мултимедијална рекламна мрежа, на која нудиме 
наративно или/и визуелно претставување, засилено со нашето 
повеќегодишно искуство поврзано со креативниот маркетинг. 

За нас

https://radiopela.mk/


Радио Пела Mултимедија содржи четири рекламни 
канали за промоција на бизниси, производи, услуги, 
трговски мрежи со дневна посетеност од над

Рекламни
канали4

10.000+
Публика

https://radiopela.mk/


ТВ 
Интернет
facebook.com/radiopela/

2 часовна информативно - забавна 
контактна програма во живо, од студиото.

По договор наградна игра, со цел 
доближување на потрошувачите.

Видео реклама во програмата во живо на 
FACEBOOK страната на Радио Пела.

Разговор за попусти и иновации 
со видео промоција.

1

3.000 денари

https://radiopela.mk/
https://www.facebook.com/radiopela/


Со ова, ние нудиме ретка емисија за земјоделство во
која има совети, презентирање на органски производи, со
комерцијални прилози за земјоделски производи, логоа на
коминтентите и видео реклама и можности за презентација
на мед, билкарство, јајца, млечни производи, итн.

Пример за емитување на емисијата „Градината на Филип“.

https://www.youtube.com/watch?v=yEyIRB7in4o
https://radiopela.mk/


РАДИО
live.radiopela.mk2

Аудио реклама 8 пати на ден.

Гратис: оглас/соопштение 
и празнични честитки.

3.200 денари

Радио (порака) - месечна реклама.

https://radiopela.mk/
https://live.radiopela.mk/


WEB 
Услуга3

Странична - Месечно - 5.800 денари

Во текст - Месечно - 4.600 денари

Header - Месечно - 6.200 денари

https://radiopela.mk/


Instagram
Twitter
LinkedIn4

6.200 денари

 Месечно објавување на 
Instagram, Twitter и LinkedIn.

8 објави месечно.
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