
Ce se mai aude prin oraş

-Prezentare comercială-



 Radio Regional Cluj cu o audienţă zilnică la nivel naţional 134.300 de
ascultători.
 Cotă de piaţă: 0,6%
 FULL SERVICES: creaţie, producţie şi difuzare editorială,publicitate.
 ON-AIR 24/24 ore pe zi

 Transimite în limbile: română, maghiară.
 Frecvenţe
909 AM – Cluj                                 97,9 FM - Satu Mare
95,6 FM - Cluj şi împrejurimi 95,4 FM - Sibiu şi împrejurimi
593 AM - Sibiu, Bihor 1404 AM - Maramureş (parţial) 
AM - Cluj, Alba, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Satu Mare, Sălaj,Maramureş
 Radio România Cluj are în componenţa sa două staţii locale: Antena 
Sibiului şi Radio Sighet 
Live pe internet www.radiocluj.ro



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



 Radio Cluj se deosebeşte de celelalte posturi de radio prin calitatea produselor
oferite din punct de vedere al credibilităţii, influenţei, autenticităţii, obiectivităţii
şi audienţei.
 Radio Cluj este o voce distinctă, bine conturată şi foarte utilă comunităţilor
cărora li se adresează.
 Radio Cluj satisface nevoia de informare a ascultătorilor prin abordarea unor
teme caracteristice regiunii sau comunităţilor locale, gestionează teme
editorialiste în funcţie de specificul zonei.

 Radio România Cluj este un 
post de radio ce oferă "servicii 
complete“: ştiri, materiale din 
actulitate, informaţie culturală şi 
socială, muzică şi divertisment.



 Radio România Cluj este un post public de radio care are drept scop 
principal de a deveni cel mai credibil şi eficient mijloc de informare pentru 
locuitorii Transilvaniei. 
Misiunea Radioului Regional Cluj este de a oferi programe şi produse 
infromative, culturale, educative şi de divertisment pentru toate categoriile de 
public şi de a servi exclusiv interesul public.
 Radio Cluj îşi concentrează atenţia pe ştirile regionale şi priveşte ştirile 
naţionale şi internaţionale prin prisma interesului regional. 
 Unul din principiile radioului Cluj este acela potrivit căruia, numai oamenii 
bine informaţi pot deveni membri activi ai societății, numai ei pot opta, numai 
ei se pot implica în viaţa şi dezvoltarea societăţii. 
 Radio Regional Cluj este interesat de promovarea principiilor de informare 
corectă, imparţială şi echitabilă, de viaţa socială a regiunii şi de valorile 
democraţiei. 



Notorietatea Radio România Cluj s-a realizat şi prin organizarea a 
numeroase evenimente cu conţinut specific, printre care: 
 Festivalul internaţional pentru copiii “Armonia”
 Concertul cu cvintetul de suflători PEER GYNT
 Concertul Costel Busuioc, în campania “Inimi pentru inimi”
 Parteneriate cu alte instituţii
 Producţii de teatru radiofonic



 În cadrul reţelei posturilor naţionale participă la circuitul studiourilor Radio
România Regional şi a emisiunilor comune şi colaborează cu canalele
naţionale.
 Radio Cluj, în colaborare cu colegii redacţiei în limba română din Ujgorod-
Ukraina şi cu sprijinul Asociaţiei Românilor din Transcarpatica, prin Radio
Sighet transmite o emisiune de 20 de minute, de luni până vineri, care tratează
subiecte legate de viaţa românilor din Transcarpatica.

 În 2011 Radio România Cluj a
inaugurat noul emiţător de la
Negreşti-Oaş, în unde ultra-scurte,
pe frecvenţa 87,9 MHz, un emiţător
cu o putere de 2,5kW PAR, care
urmăreşte numărul potenţial de
ascultători cu aproximativ 90.000
de persoane.



• . 

 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.


