


 Radio România Antena Satelor este singurul post de radio specializat pe
problemele satului românesc, unic în Europa prin specificul său de reflectare a
civilizaţiei rurale.
În prezent, 699.400 de ascultători aleg frecvenţele noastre în fiecare zi, ceea ce
situează postul pe locul 7 la nivel naţional, inregistrând o cotă de piață de 6,6%.
 Radio România Antena Satelor emite 24 ore pe zi
Acoperire națională, prin cele 5 frecvențe radio:
 153 kHz, LW (pentru toată ţara) – 24 ore pe zi
 531 kHz, AM (Bacău, Brăila, Buzău, Călăraşi, Ialomiţa, Vrancea) – 16 ore pe zi (06:00 –
22:00
 603 kHz, AM (Bucureşti, Ilfov, Giurgiu, Prahova, Teleorman), 14 ore pe zi (06:00–14:00 si
16:00–22:00)
 630 kHz, AM (Argeş, Dâmboviţa, Dolj, Olt, Vâlcea), 16 ore pe zi (06:00 – 22:00)
 1314 kHz, AM (Banat, Câmpia Aradului, Dobrogea), 16 ore pe zi (06:00 – 22:00)
 Live pe internet : www.antenasatelor.ro
 Radio România Antena Satelor se adresează locuitorilor din mediul rural, indiferent de
vârstă şi preocupări, şi tuturor celor interesaţi de valorile tradiţionale şi folclorul autentic
românesc.
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 Radio România Antena Satelor este singurul post de radio specializat pe
problemele satului românesc.
Are cea mai mare rată de creştere a audienţei din întreg spaţiu radiofonic românesc.
Oferă partenerilor preţuri competitive pentru promovarea produselor şi serviciilor
lor.
Oferă partenerilor şansa de a fi împreună la evenimentele organizate de Antena
Satelor sau la care este parte.
 Emisiuni variate, realizate 80% în direct, cu tematici sociale, economice.
Antena Satelor este un post de nişă, cu un caracter special şi un format aparte, unic
în Europa şi în lume.
Antena România Satelor este un radio despre viaţa la ţară, un radio despre ţărani.
 Radio România Antena Satelor prezintă știri și relatări în direct, interviuri,
anchete, sfaturi ale specialiștilor, monografii și reportaje despre tradiții și
meșteșugurile de altădată.
 Radio România Antena Satelor prezintă satul românesc, așa cum este el astăzi, un
amestec de splendoare și subzistență, un teren în care se dă în permanență lupta dintre
tradiție și modernitate.
Antena România Satelor difuzează exclusiv muzică populară din cel mai bogat și
valoros tezaur al cântecului popular românesc: Fonoteca de Aur a Radioului.



 Radio România Antena Satelor îşi propune să promoveze valorile autentice din
societatea românească, să identifice şi să creeze modele educative.
 Radio România Antena Satelor are misiunea de a informa obiectiv publicul
ascultător prin difuzarea de ştiri, reportaje, transmisii live de la principalele
evenimente ale zilei, dar şi a unui amplu program muzical, pentru toate
categoriile de ascultători.
 Radio România Antena Satelor şi-a construit o relaţie specială cu ascultatorii
săi promovându-şi consecvent principiile şi valorile: credibilitatea si calitatea
emisiunilor, creativitatea şi competitivitatea procesului editorial şi respectul faţă
de publicul ascultator.
 Cu un public țintă format preponderent din românii din mediul rural, la Radio
Antena Satelor se dezbat problemele reale ale satului românesc.
Radio România Antena Satelor cultivă, de 23 ani, obiceiurile, traditiile şi
cultura oamenilor de la ţară.



 La data de 1 martie 2006 Antena Satelor 
devine post național cu acoperire națională.
Radio România Antena Satelor a organizat în 

2012, în premieră, caravana „Antena Satelor iţi 

bate-n poartă”, iar împreună cu Agenția 

Natională de Dezvoltare Rurală au luat drumul 

Caravanei PNDR şi vor încerca pe parcursulul 

acestui an să poposească în 3000 de localități 

rurale. 

 La data de 25 decembrie 1991 se 

difuzează prima emisiune a postului 

Antena Satelor, cu 5 ore de emisie pe zi 

și acoperire în București, Argeș și 

Dâmbovița. 



 În 2011, Radio România Antena Satelor a fost prezentă cu stand propriu de 
promovare la cele mai reprezentative târguri naționale și manifestări cu profil 
agricol.
 În octombrie 2009, Radio România Antena Satelor a lansat primul stream
online de muzică populară din România.
 Radio România Antena Satelor își propune să cunoască oameni și locuri,
monografia fiecărei localități în parte, meșteșuguri și tradiții ce încă se
păstrează. Își dorește să surprindă emoții, momente de sinceritate, întamplări cu
haz si, evident, să promoveze spațiul rural românesc.

Radio România Antena Satelor este
recunoscută pentru cel mai mare
eveniment organizat vreodată în mediul
rural: Campionatul Național de Oina
pentru juniori II, urmat de un magistral
spectacol folcloric, doi ani consecutivi:
2010 si 2011 – eveniment transmis în
direct pe parcursul a 10 ore.



• . 

 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.
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