


 RADIO REGIONAL cu o audienţă zilnică de peste 116.00 de ascultători la nivel 
naţional

 PROFILUL ASCULTĂTORULUI: SEX M. 48% – F. 52%, VÂRSTA 35–60 ANI,                   
STATUT SOCIAL AB+C

 COTĂ DE PIAŢĂ 0,6%, AUDIENŢĂ ZILNICĂ NETĂ 3,7% în Transilvania
 FULL SERVICES: creaţie, producţie şi difuzare editorială; publicitate
 ON-AIR 24/24 ore pe zi, cu 18 ore de producţie proprie  

TRANSMITE în limbile română, maghiară, germană şi rromanes
 FRECVENŢE: - 102,9 FM (Tîrgu-Mureş)  - 1323 AM (Tîrgu-Mureş) 

- 98,9 FM (Harghita)           - 1593 AM (M. Ciuc) 
- 106,8 FM (Harghita)         - 1197 AM (Braşov)

Live pe internet www.radiomures.ro
ACOPERIRE OPTIMĂ în 36 de oraşe şi 1100 de localităţi rurale din judeţele Mureş, 

Harghita, Covasna, Braşov şi împrejurimi
SOUND UNIC, inconfundabil, indiferent de limbă



SPOT PUBLICITAR:
25 EURO/ 30 SECUNDE

Preţurile nu conţin TVA
Informaţii prin BEST ADVERTISING & CONSULT S.R.L., la 

tel.021.314.11.02, fax: 021.314.11.04, www.bestadvertising.ro
Email: office@bestadvertising.ro



Asigură recepţie optimă în 4 judeţe (Mureş, Harghita, Covasna, Braşov)

 Oferă preţuri competitive şi discount-uri semnificative (în funcţie de volum)

 Difuzează publicitate atât în română cât şi în maghiară (target uşor diferenţiat)

Asigură creaţie publicitară cu mijloace moderne în limbile română şi maghiară

 Dovedeşte profesionalism, creativitate, promptitudine şi seriozitate

 Radio România Tg.
Mureș este în topul pieţei
regionale de radio (3,7%
cotă de piaţă)



 Radio România Tîrgu-Mureş îşi doreşte să devină cel mai credibil şi mai
important furnizor de informaţii radio pentru publicul din regiune.
 Radio Tîrgu-Mureş are misiunea de a informa locuitorii regiunii, oferind
publicului ascultător ştiri, materiale din actualitate, informaţii culturale şi sociale,
muzică şi divertisment. RTM îşi îndeplineşte misiunea de post public şi prin
numeroasele campanii sociale, umanitare şi editoriale realizate de redacţiile română,
maghiară şi germană.
 Radio Tîrgu-Mureş intenţionează să formeze şi să transforme publicul ascultător
în nuclee de societate civilă, să-l ajute să descopere resorturile implicării active şi
responsabile în viaţa comunităţilor. Beneficiile strategiei RTM vor fi cuantificate în
creşterea reputaţiei, în gestionarea mai bună a riscurilor, în stabilirea unor relaţii
durabile cu ascultătorii şi în consolidarea brandului RTM.
 Radio Tîrgu-Mureş şi-a construit o relaţie specială cu membrii comunităţilor
locale, promovându-şi consecvent principiile şi valorile: credibilitate, calitatea şi
independenţa emisiunilor, creativitatea şi competitivitatea procesului editorial,
respect faţă de public, angajare socială. Principiul RTM este să ofere permanent
servicii de cea mai bună calitate, cultivând în acelaşi timp obiceiurile şi cultura
comunităţilor din zonă.







• . 

 Spoturile audio trebuie prezentate conform următoarelor detalii:
 Clientul are obligaţia de a trimite spre difuzare materialul publicitar,
spotul, care să corespundă din punct de vedere al condiţiilor tehnice ale
SRR, respectiv:

 Format: necomprimat – wav audio – stereo
comprimat – mp3, la nivel – 6dB

 Rezoluţie: minim 192 kbps, rată de eşantionare 44,1 kHz





Societatea BEST ADVERTISING & CONSULT S.R.L.
vinde în exclusivitate spaţiu publicitar pentru
Societatea Română de Radiodifuziune

Contact
Email: office@bestadvertising.ro
Telefon: 021 314 11 02
Fax: 021 314 11 04
Adresa: Poiana Narciselor nr. 3
Sector 1, Bucureşti.


