


 Radio Vacanţa este un program estival al Radio România
Constanţa şi emite în perioada estivală (15.06– 13.09)

 Radio Vacanța poate fi ascultat și on-line: 
www.radioconstanta.ro si  www.radiovacanta.ro

 FULL SERVICES: creaţie, producţie şi difuzare editorială, 
publicitate.

 ON-AIR: 10 ore pe zi in intervalul 10:00-22:00

 Frecvenţe: 100,1 MHz (FM) – (staţiile Constanţa şi 
Mangalia), 90,8 fm (staţia Eforie) şi 106,2 fm (staţia Sulina)



RADIO VACANŢA a fost şi îşi propune să rămână o oglindă a
oportunităţilor pe care le oferă o vacanţă pe litoral şi, de asemenea, să
asigure un permanent feed-back între realizatorii de emisiuni şi turişti.
De asemenea, în unele situaţii, fiind chiar furnizor de produs turistic
de divertisment.
Aria de difuzare a programului, pe frecvenţa de 100,1
FM cuprinde întreg litoralul românesc, de la complexul de tabere
Năvodari, din nordul litoralului, până în cel mai sudic punct al acestuia,
staţiunile Vama Veche şi 2 Mai, iar pe internet emisia RADIO
VACANŢA poate fi recepţionată în întreaga lume, la
adresa www.radiovacanta.ro.
 Şi anul acesta, ca și în anii precedenți, RADIO VACANŢA va
continua tradiţia organizării, pe Terasa RADIO VACANŢA,
a spectacolelor cu public, transmise în direct, susţinute de nume
consacrate ale muzicii româneşti, din diverse generaţii.



RADIO VACANŢA acoperă toată aria de vacanţă şi oferta de timp
liber - starea vremii şi trafic, activităţile de agrement şi evenimentele
cultural-artistice, precum şi recomandări pentru vizitarea zonelor
istorice si cu tradiţii din Dobrogea. Prezentarea informaţiilor este
accesibilă publicului, menţinând reperele fixe din grila Radio
Constanţa, astfel încât întregul program să fie adaptat activităţilor
specifice sezonului estival. Cele 10 ore de emisie sunt structurate
pe trei tronsoane, cu informaţii de divertisment şi timp liber.

 Pe parcursul întregului program, încurajăm interactivitatea cu
publicul ascultător prin evenimentele organizate pe porţiunile de
plajă unde Radio Constanţa are amplasate instalaţii de sonorizare
(Mamaia, Jupiter, Mangalia), dar şi prin participarea la concursurile
estivale şi la evenimentele sportive şi artistice, evenimente
reflectate în program prin transmisiuni şi relatări în direct (Black Sea
Sand Castle, Crosul Vacanţei, Ţinteşte primul loc).



Primul tronson, cuprins între orele 10:00 - 15:00, acoperă
activităţile de pe litoral, cu oferta dedicată turiştilor şi localnicilor. Vor
fi oferite premii, vor fi promovate campaniile şi evenimentele Radio
Vacanţa, iar mesajele trimise de cei care ascultă on-air şi online vor
completa primul program de însoţire al zilei.

 Tronsonul dintre orele 15:00 – 19:00 continuă să ofere
ascultătorului momente de relaxare şi de bună dispoziţie.
Caracterul va fi unul generalist dedicat vacanţelor şi turismului, iar
tonul folosit de prezentatori este în concordanţă cu sound-ul
programului. Vor fi promovate zonele de interes turistic din
Constanţa şi din Delta Dunării, în mod special din Sulina, acolo
unde Radio Constanţa se aude pe 106,2 fm.

 Tronsonul orar 19:00 – 22:00 oferă o emisiune light,
preponderent muzicală, cu agenda cultural-artistică şi evenimentele
serii pe litoral, informaţie de tip generalist, dar şi mesaje primite de
la ascultători pe reţelele de socializare şi prin sms.



 RADIO VACANȚA şi-a pastrat în timp, aceeaşi misiune, de a oferi
turiştilor de la malul mării o vacanţă perfectă, iar accesul acestui tip
de program a început să fie speculat şi de posturile private de radio,
locale sau de reţea, prin includerea, în perioada verii, a unor tronsoane
substanţiale de program estival.

 RADIO VACANŢA îşi propune să devină unul dintre punctele
centrale de atracţie ale litoralului, prin specificitatea şi calitatea
emisiunilor, fiind expresia elocventă a unui „open radio”, deschis
permanent către turişti, un adevărat „turn de control” al vacanţei,
alternând informaţiile (de sezon şi de interes public) cu oferta proprie
de divertisment (spectacole, concursuri, evenimente organizate de RV
sau la care RV este partener principal etc.).



Radio România Constanţa transmite în sezonul estival programul RADIO

VACANŢA, având ca arie de acoperire întreg litoralul românesc. Programul

estival Radio Vacanţa are un caracter radiofonic informativ şi de divertisment

exclusiv în perioada sezonului estival, singurul de acest gen din Europa de Sud-

Est (un post de radio similar există doar în Monte Carlo) îşi păstrează, de 45 de

ani, aceeaşi misiune – de a oferi turiştilor de la malul mării o vacanţă perfectă.

RADIO VACANŢA organizează pe Terasa RADIO VACANŢA, spectacole 

cu public, transmise în direct, susţinute de nume consacrate ale muzicii 

româneşti, din diverse generaţii.

 Deasemenea, de 3 ani, derulează campania națională "Copii nu se pierd,

ajung la Radio Vacanța", "112 - apel de urgență “. Campania se află la cea de-a

şasea ediţie, e bine primită de turişti şi se bucură de sprijinul hotelierilor şi

operatorilor de turism. Anul acesta, vor fi distribuite pe plajă 30.000 de brăţări

de vacanţă şi alte materiale promoţionale, iar proiectul

se va implementa şi în oraşul Sulina.



Radio Vacanţa înseamnă programe
de muzică şi divertisment,
transmisiuni în direct, jocuri de
plajă, concursuri, campanii
naţionale, informații pentru turiști
în limba română și alte cinci limbi
de circulatie internațională.



RADIO VACANŢA conține, din 
punct de vedere muzical, un play 
list ce promovează exclusiv
muzica de calitate.



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.


