
Classic, Jazz& more

Radio România Muzical



 Radio România Muzical este un post de radio cu acoperire nationala. Unicul post de
radio românesc dedicat exclusiv muzicii clasice și de jazz fiind, în același timp, primul post
de radio românesc cu acest specific care a emis online.
 Radio România Muzical este implicat in derularea schimburilor muzicale cu străinătatea
prin intermediul căreia România propune Uniunii Europene de Radio cel puţin 75 de oferte
muzicale anual, cu interpreţi şi compozitori români.
Profil ascultători: Bărbaţi-43%, Femei-57%, Vârsta 30-65 de ani, Statut social AB;
Ascultători fideli, cea mai mare parte cu un statut social mediu şi ridicat
 Full services: 24 de ore din 24 - 100 % muzică bună clasic, jazz&more: simfonică, de
cameră, operă, operetă, muzică corală, tradiţională, jazz, muzică de film
On-air: 24/24 ore pe zi, 7 zile din 7

Live pe internet http://www.romania-muzical.ro
Playlistul săptămânal muzică bună clasic, jazz&more: simfonică, de cameră,

operă, operetă, muzică corală, tradiţională, jazz, muzică de film



SPOT PUBLICITAR RATE-CARD:                                                                                          

Tarific unic 80 euro/ spot 30 sec

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 România Muzical este primul post de radio românesc cu acest specific
care a emis online.
Oferă preţuri competitive şi discount-uri semnificative, în funcţie de volum.
 RRM oferă informaţii despre cele mai importante evenimente din ţară şi de
peste hotare
 RRM are ascultători fideli, cea mai mare parte cu un statut social mediu şi
ridica.

• Radio România Muzical oferă transmisiuni directe din marile săli de concerte
ale lumii, cu cele mai apreciate ansambluri ale momentului



 Radio România Muzical s-a raportat, într-un deceniu si mai bine de existenta,

la toate marile evenimente artistice ale lumii, definindu-si menirea prin sustinerea

actului muzical cu valoare de necontestat. Acum, în secolul ce pare a se defini

printr-un etern iures al schimbarilor, ne dorim sa ramânem acelasi prieten de

nadejde, aproape mereu de sufletul, dorintele si aspiratiile dumneavoastra.

 Dezvoltarea ofertei de produse radio în funcţie de evoluţiile societăţii şi de

cerinţele pieţei, cu accent pe promovarea valorilor autentice, culturale şi ştiinţifice,

a reperelor morale şi profesionale din societatea românească.

 RRM este implicat in derularea schimburilor muzicale cu străinătatea prin

intermediul căreia România propune Uniunii Europene de Radio cel puţin 75 de

oferte muzicale anual, cu interpreţi şi compozitori români.

Asigurarea şi dezvoltarea capacităţilor tehnice pentru producţie, emisie,

transmisie, recepţie, servicii la cele mai înalte standarde calitative.



•10 streamuri on-demand: Opera mia, Pentru copii, Relaxing music, Barocmania, Lipatti si
Inregistrari Radio, Seara de operã - Virginia Zeani despre Puccini, Grigore Leşe, Enescu
interpreteaza Enescu si Choralis.

•arhivă online de emisiuni în format audio, astfel încât emisiunile noastre să fie accesibile
la orice oră, în funcţie de posibilităţile fiecărui ascultător.

•Transmisiuni directe naţionale şi internaţionale
disponibile timp de 7 zile de la data emisiei în
FM pe site-urile emisiunilor Stagiunea
muzicală Radio şi Scena europeana.



Radio România Muzical difuzează reportaje şi interviuri de la 
evenimentele care contează!

 24 de ore din 24 - 100 % muzică

bună clasic, jazz&more!



• . 
 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.


