
UŽIJTE SI DEN JAKO V.I.P. CELEBRITA!  

31. října 2014| Tisková zpráva 

Už jen měsíc zbývá do narozeninové oslavy Radia Čas. Megakoncert pro radost se koná 29. 

listopadu v ostravské ČEZ Areně a zlínský Megakoncert 6. prosince v hale Euronics a opět 

se můžete těšit na prvotřídní hudební gratulanty. Letos navíc umožníme na každém koncertě 

jednomu šťastlivci užít si celý den jako opravdová celebrita! Zaregistrujte se do SMS soutěže 

a prožijte Megakoncert jako skutečná hvězda! 

 

„Letos jsme na Megakoncerty pro naše posluchače připravili velké překvapení. Dva z těch, kteří 

se zaregistrují do soutěže, si společně se svým doprovodem užije koncert jako náš nejvzácnější host 

s náležitou péčí. Večer prožije jako VIP a bude mít možnost se potkat s vystupujícími umělci“, prozradil 

programový ředitel Radia Čas, Michal Pistolas.  

Taky jste si někdy představovali, jaké to je být celebritou? Přijet na slavnostní událost v krásných 

šatech, vystoupit z limuzíny a projít se po červeném koberci před zraky fotografů? My Vám dáme 

možnost si to vyzkoušet na vlastní kůži.  Stačí, když se přihlásíte do SMS soutěže, a zažijete den jako 

sen! Postaráme se o Vás a Vaši společnost, abyste na tento večer nikdy nezapomněli. A kompletní 

péči Vám zajistíme už od samotného rána.  S přípravami Vám pomůže profesionální kadeřník, 

vizážista a stylista. Vyberete si šaty, ve kterých na koncertě zazáříte, a to ještě není vše.  Přímo 

do haly Vás přiveze limuzína a samozřejmě v ní nebude chybět šampaňské s jahodami. Stylovou 

jízdou náš servis neskončí. Celý večer prožijete tam, kam se jiní nedostanou. Nahlédnete 

až do zákulisí, kde budete mít možnost potkat přímo hvězdné gratulanty a vyfotíte se s nimi. Těšte 

se i na bohatý V.I.P. raut.  Z celého večera si odnesete jako památku nejen skvělé zážitky, ale taky 

album, které Vám na fotkách připomene Váš jedinečný den.   

Chcete si užít neopakovatelnou atmosféru a stát se celebritou Megakoncertu pro radost? Pošlete 

SMS* ve tvaru CAS mezera CELEBRITA mezera JMÉNO A PŘÍJMENÍ mezera ADRESA na telefonní číslo 

900 09 30. Textovky můžete posílat s registrací na ostravský koncert do 20. listopadu a s registrací 

na zlínský koncert až do 25. listopadu. Pak už jen pozorně poslouchejte vysílání, jestli právě Vy 

prožijete oslavu narozenin Radia Čas jako náš speciální host.  

 

*Cena jedné SMS je 30 Kč včetně DPH. Službu technicky zajišťuje MobilBonus s.r.o. 


