
Gajdics Ottó köszöntőjével, 2016. február 15-én hétfő reggel 6 órakor 
indult el a Karc FM a 105.9-en, a Gazdasági Rádió volt frekvenciáján.

„A rádió szlogenjében is benne van, hogy ez egy olyan karc, amelyik jó 
nyomot, jó jelet hagy maga után. Naponta több ezer hír zúdul ránk, és az 
ember a végén már azt sem tudja, hol áll a feje. Ezért olyan rádiót szeret-
nénk, amelyben műsorainkkal, vendégeinkkel, telefonos beszélgetésekkel 
segítünk eligazodni ebben a hírözönben. Jó értelmezéseket, jó magyaráza-
tokat, jó érveket akarunk adni a hallgatóknak azokhoz a vitákhoz, amelyek 
otthon, a piacon, a fodrásznál zajlanak. Így hagynánk mi nyomot. Ezt mar-
kánsan, rosszul értelmezett, az anyanyelvet pusztító politikai korrektség 
és mellébeszélés nélkül, nyíltan, őszintén, egyenesen szeretnénk tenni. A 
konzervativizmus, a jobboldaliság nem dögunalmat jelent, nem egyenlő 
azzal, hogy az embernek nincsenek érzelmei, indulatai.”

Vételkörzet
Budapesten és az agglomerációban hallható a rádió, az NMHH műsorszol-
gáltatási szerződése szerint közel 1,3 milliós hallgatói kört ér el, de a www.
karcfm.hu internetes honlapon mindenki élőben hallgathatja a Karc FM 
adását.

Célcsoport
Az adó a konzervatív értékrendű, közép- és felsőfokú végzettségű, a fő-
városban és az agglomerációban élő embereket célozza meg, akik a napi 
közéleti, politikai hírek mellett érdeklődnek a gazdaság, a kultúra és a sport 
hírei iránt.  A hallgatók számára fontos a gyors, megbízható tájékoztatás, 
de szeretnék a világ dolgait megérteni, magyarázatot találni, mi miért tör-
ténik a környezetükben.

Műsorszerkezet
A műsorszerkezet kialakítása a magyarországi rádiózási szokások ismere-
tében történt. Közösségi rádió lévén a műsorok nagy része közszolgálati 
jellegű, ahol több a beszélgetés, mint a zene. 
A reggel egy információban gazdag, igazi ébresztő műsorral indul. A dél-
előtt egy kicsit csendesebb, nyugodtabb, azokat a hallgatókat célozza meg, 
akik például gyermeket nevelnek, nyugdíjasok, vagy éppen otthon vannak. 
Ők egy szolgáltató, magazinos, csevegős jellegű műsort hallhatnak. Délben 
a legfontosabb hallottak összefoglalása következik, majd délután elmé-
lyültebb, szakmaibb magazinok jönnek, ezekben a délelőtt elhangzottakat 
valamilyen más speciális, gazdasági vagy kulturális szempontból vizsgálja 
meg az adott műsor és vezetője. Négy órától, miután az emberek elvé-
gezték a munkájukat, közvetlenül velük szeretne az aktuális műsorvezető 
beszélgetni. Ezt az interaktív műsort olyan kollégák fogják celebrálni, mint 
Bayer Zsolt, Huth Gergely, Papp Endre és Gajdics Ottó. Este pedig, amikor 
mindenki csendesebb, családi környezetben van már, népzenét, világzenét, 
jazzt kínáló zenei műsorokkal kíván jó éjszakát a hallgatóknak a Karc FM..

Médiaajánló 2016
Árlista
Érvényes: 2016. február 15-től

Reklámspot

Reklámblokkon belül elhelyezett  
reklámszpot minimális hossza 10 mp.

Felárak:
blokkpozíció  

(blokkelső, blokkutolsó) 20%
exkluzivitás (a blokkban csak egyetlen  

reklámszpotot helyezünk el) 50%

Egyedi árasak:
támogatások (műsor, időjárás-jelentés, 

közlekedési hírek stb.)
PR riport

Kedvezmények:
mennyiségi, TCR, kulturális, nonprofit 
szektor (alapítványok, egyesületek stb.), 
kkv szektor

Leadási paraméterek: 
• kész szpot leadása az első sugárzás előtt 

3 munkanappal,             
• kiterjesztés: wav, mintavételezési 

frekvencia: 44 100 Hz, 16-bit, sztereó
• a PR-riport gyártásához szükséges infor-

mációkat a sugárzás előtt 1 héttel kérjük

Elérhetőségeink:
Telefon: +36 1 920-6966  
E-mail: hirdetes@karcfm.hu 

Az árlistában feltüntetett árak áfa nélküli 
nettó értékek.

A Karc FM reklámidejét  
a Magyar Idők Kiadó Kft. értékesíti.

Kategória Idősáv ár/mp

06.00–10.00 
16.00–18.00 3600

10.00–16.00 
18.00–20.00 2600

20.00–06.00 1000



Könnyűzenei kitekintés 
Bizse Ferenccel
Zene és ami mögötte van. Újdonságok, véle-
mények és kulisszatitkok. Élő beszélgetések, 
interjúk a mainstream média által hanyagolt, 
vagy éppen még felfedezésre váró, figyel-
met érdemlő előadókkal és zenekarokkal. 
Exkluzív zenei válogatások. Hiteles látlelet a 
könnyűzene jelenlegi helyzetéről. 
 

A Karc FM valóban karcos reggeli 
információs magazinja.
Az előttünk álló és a megelőző nap legfon-
tosabb eseményeit, történéseit, politikai, 
közélet híreit dolgozza fel stúdióbeszél-
getések, telefonos interjúk, összeállítások 
formájában. Közben minden fontos infor-
mációt feldolgoz, ami az útnak indulóknak, 
a munkába igyekvőknek és minden korán 
kelőnek fontos lehet. 
 

Vass István Zoltán sajátos 
hangvételű portréműsora.
A közelmúlt történelme emberi történe-
teken keresztül rajzolódik ki hallgatóink 
füle hallatára. „Hiszem azt, mindenki sorsa 
a történelem része, s mindannyiunk sorsát 
meghatározza a történelem. Ennek tuda-
tában beszélgetek vendégeimmel.” – vallja  
a műsorvezető. 

Az autentikus népzene és  
a könnyűzene találkozásai  
Bizse Ferenc műsorában
A hazai rádiózás egyedülálló folkzenei 
műsora. A „crossover” apropóján a népzene 
kedvelői és a könnyűzene szerelmesei figyel-
mére is számít, lehetőséget nyújt határon túli 
zenészek bemutatására. Népszerű fórumo-
kon, honlapokon gyakran citált műsor, amely 
megérti a műfajban rejlő lehetőségeket és 
tágítja a határokat. Világzenei produkciók 
és megzenésített versek is helyet kapnak az 
adásban. A stúdiókörülmények lehetőséget 
nyújtanak akusztikus élőzenei produkciókra 
is. Élő, exkluzív beszélgetések zenéről, 
nemzeti hagyományról, újításról. 
 

A Karc FM interaktív,  
betelefonálós műsora.
Nincs tabu téma, nincs tabu kérdés. Ebben 
a két órában a kerítés nem kapu oldal-
szárnyakkal, hanem kerítés. Várjuk minda-
zokat, akinek véleménye van politikáról, 
közéletről, azokat, akik nem értenek valamit, 
és azokat, akik megértettek olyasmit, amit 
eddig nem. Bayer Zsolt, Huth Gergely, Papp 
Endre és Gajdics Ottó várja önöket. Hívják 
minden hétköznap 16 és 18 óra között a 061-
9111059 telefonszámot. Csapjunk palávert 
közösen! 
 

A Karc FM tehetségeket 
előrejelző műsora
Felkutatjuk azokat a fiatalokat, akikről már 
egészen korán meglátszik, hogy van ben-
nük spiritusz, ráadásul elég kitartással is 
rendelkeznek ahhoz, hogy talentumukat 
mások számára is hasznos sikerré váltsák 
át. Lentulai Krisztián vezeti a hallgatókat a 
felfedező úton.
 

A Karc FM délelőtti magazinja
Nélkülözhetetlen információk, ötletek, 
megoldások kismamáknak, nagymamáknak, 
mindazoknak, akik épp a rádiókészülékek 
előtt tartózkodnak. Fogyasztóvédelem, szol-
gáltatások, ügyes-bajos kérdések, női sarok 
és sok kultúra kötetlen, csevegős formában.
 

A könnyűzenei élet és a 
művészvilág emblematikus alak-
jai Bizse Ferenc műsorában
Amiről máshol nem hallhat, ahogy máshol 
nem mondják el. Élő, zenés, interaktív 
beszélgetések, portrék és műhelytitkok a 
bulvár áztatta „mélygagyi” és az alibi kér-
dések mellőzésével. Meglepő vallomások, 
őszinte vélemények. 
  


