
Program Ramadlan Ngaos Virtual
Momen Berkah Jelang Buka Bersama

Sekilas Tentang Program Ramadlan Ansor

Program Romadlon Ansor akan tayang selama bulan Romadlon dengan memilih genre tanya jawab
interaktif secara digital yang ringan dan mudah diterima anak muda. Siaran akan ditayangkan secara
publik melalui kanal youtub GP Ansor Purworejo. Adapun tanya jawab akan ditampung dari berabagai
platform sosial media, baik youtube, facebook, instagram maupun whatsapp.

Kami mengajak para dermawan dan pebisnis untuk mensukseskan program ini dengan support biaya
pembuatan konten dan penyiaran. Ada pun feedback atau metode kerjasama serta detail slot iklan
terlampir di halaman selanjutnya.
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NAMA PROGRAM

Program Ramadlan PC GP Ansor ini bernama

PLATFORM PENAYANGAN

Tayang di Youtube PC GP Ansor Purworejo

DURASI

Tayang selama 29/30 hari menjelang buka puasa. Setiap episode 7-9 menit.

GENRE

Genre tayangan adalah tanya-jawab interaktif seputar masalah keagamaan sehari-hari.

PENGISI MATERI

Pengisi materi adalah kyai-kyai muda dan gus-gus muda di Kabupaten Purworejo

PENYELENGGARA

Media PC GP Ansor Purworejo

BENTUK KERJASAMA / SPONSORSHIP

Slot iklan yang bisa dipilih:

No Jenis Iklan Slot Keterangan Harga

1 Opening Ads Video 1 Video iklan yang
tayang setelah
bumper dan tepat
sebelum acara
dimulai

100.000 / episode
minimal 10

episode

2 Closing Ads Video 1 Video iklan yang
tayang tepat
setelah acara
selesai

50.000 / episode
minimal 10

episode

3 Running Text 5 Iklan yang tayang
dalam bentuk
running text
(tulisan berjalan)

50.000 / episode
minimal 10

episode
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selama tayangan
berlangsung

4 Pop-up Ads 2 Iklan yang tayang
dalam bentuk
pop-up box atau
notifikasi selama
tayangan (akan
sangat menonjol
pada saat acara)

100.000 / episode
minimal 5

episode

5 Main Ads 1 Sponsor utama
yang akan
mendapatkan
fasilitas branding
dalam judul
acara, banner dan
meme promosi,
juga tampil dalam
bumper acara.

4.000.000

Demikian untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi: Hidayat 082226848282

Terima kasih untuk kerjasamanya. Semoga Ramadlan depan menjadi keberkahan untuk kita semua.
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