Radio România Antena Satelor
Glasul țării ...de la țară!
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Despre RRAS
Radio România Antena Satelor (RRAS) se
adresează exclusiv mediului rural prin
dezbaterea problemelor reale ale satului
românesc.

Este cunoscut ca fiind singurul post de radio din
Europa de acest tip.
Un radio reper al valorilor tradiţionale autentice
și despre viața la țară.
Emite 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână.
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Radio Antena Satelor a apărut în lumea satului romanesc de Crăciun, în
anul 1991. RRAS este conceput pentru a păstra vii tradițiile satului
românesc și cuprinde o gamă variată de emisiuni muzicale, dedicații,
știri și programe dedicate tradițiilor.

Ce apreciază ascultătorii la RRAS?
Într-o societate postmodernă dominată de relativism absolut, Antena
Satelor este un liant pentru tradiție și stabilitate.Ascultătorii văd în Radio
Antena Satelor un sprijin, o prezenţă apropiată, un membru al familiei și
o conectare cu spiritul autentic românesc.

Cele mai iubite emisiuni:
Viața la țară – prezintă o radiografie a satului românesc și caută
elementele inedite ale traiului departe de oraş. Prin diversitatea satelor,
a mozaicului cultural și a zonelor geografice, viaţa la ţară diferă de la
sat la sat.

Fermier în România – această emisiune oferă cele mai noi ştiri despre
agricultura românească prin știri relevante și imparțiale.
Juranlul satelor – ascultătorii apreciază îndeosebi caracterul complex al
acestei emisiuni ce prezintă știri, corespondențe, relatări în context rural.

DATE DE AUDIENȚĂ
ianuarie – aprilie 2020

Targeturi:
Pe interval de vârstă: 11+, 18+, 30-65 ani
Target 11+ Daily reach (000) 602,5
Marketshare: 5,0%
AQR (000): 104,8
Target 18+ Daily reach (000) 598,2
Marketshare: 5,2%
AQR (000): 104,7
Target 30-65 ani Daily reach (000) 351,5
Marketshare: 4,3%
AQR (000): 59,2
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Cum poți achiziționa
spațiul publicitar la RRAS?
Începând de la 1 august 2020, BEST
ADVERTISING WORLDWIDE este regie
exclusivă de vânzare și gestionare a
spațiului publicitar aferent stației Radio
România Antena Satelor.
Atât agențiile de publicitate, cât și
companiile interesate de achiziționarea
spațiului publicitar la Radio România
Antena Satelor,pot contacta
reprezentanții Best Advertising Worldwide.
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BEST ADVERTISING WORLDWIDE
Ce vă oferim!

Serviciile FREE Best Advertising Worldwide Regie Exclusivă
RRAS:


Gestionare și negociere a spațiului publicitar;



Programarea campaniilor publicitare;



Servicii de monitorizare post campanie oferite de
stație.

Servicii conexe opționale la cerere:


Servicii de planning;



Servicii de monitorizare independentă;



Date de audiență pe diferite targeturi;



Raport de impact al campaniei;



Programare strategică.
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Mulțumim!
BEST ADVERTISING WORLDWIDE
021 314 11 02
office@bestadvertising.ro
https://www.bestadvertising.ro/

