
Radio RomâniaReșița
Radioul căruia îi pasă de tine!
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Despre Radio RomâniaReșița
În 8 august 1996, Radio România Reşiţa a fost statuat oficial
ca post public local al Societăţii Române de Radiodifuziune. 

S-a auzit pentru prima dată „Aici Radio Reşiţa ! 102,5 MHz.
Ascultaţi Radio Reşiţa, prietenul dumneavoastră”. Acela a fost
punctul de plecare pentru ceea ce avea să devină “Sunetul
Banatului Montan”.

La începutul anului 2004 Societatea Română de 
Radiodifuziune a hotărât acordarea titulului de post public 
regional. 

Împreună ne auzim în județul Caraș-Severin, o parte din 
județele Mehedinți și Timiș.
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Radio România Reşiţa emite 24 de ore zilnic pentru o populaţie de circa 2 
milioane de oameni aflată în aria de acoperire, urmărind în permanenţă să ofere
ascultătorilor informaţii sociale, economice, culturale, utilitare și sportive care 

oglindesc viaţa regiunii din Banatul de munte.

De asemenea, studioul regional Radio România Reşiţa emite săptămânal emisiuni

pentru un număr de opt minorităţi naţionale: ucraineană, sârbă, maghiară, 

rromani, germană, croată, slovacă şi cehă.

La 10 ani de la difuzarea primelor emisiuni, Radio Reșiţa este lider de audienţă în

zonă și cel mai ascultat post de limba română în Voivodina şi în Sudul Dunării.

Accentul a fost pus pe programe si emisiuni care cuprind radiografia principalelor

evenimente regionale. Formatul muzical Adult Contemporary, adoptat cu un 
tempo mediu și ridicat la matinal și în drive-time, oferă coerența grilei de 

programe și atrage ascultători tineri din mediul urban.

Radio România Reșița se adresează tuturor locuitorilor din Banatul Montan, dar şi

comunităţilor româneşti din Banatul Sârbesc şi românilor din Valea Timocului

(Serbia de Răsărit).

Radio Reșița nu este doar un radio! Este sursa ta de informație și cel care te

conectează cu realitățile din Banat! Este radioul căruia îi pasă de tine!



Cum poți achiziționa spațiul 

publicitar la Radio Reșița?

Începând de la 1 ianuarie 2021, BEST 

ADVERTISING WORLDWIDE este regie exclusivă 
de vânzare și gestionare a spațiului publicitar 

aferent stației Radio Reșița.

Atât agențiile de publicitate, cât și companiile

interesate de achizitionarea spațiului publicitar

la Radio Reșița, pot contacta reprezentanții 
Best Advertising Worldwide. 
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Target-uri:

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

5DATE DE AUDIENȚĂ
ianuarie – aprilie 2020



BEST ADVERTISING WORLDWIDE
Ce vă oferim!

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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Serviciile FREE Best Advertising Worldwide Regie Exclusivă

Radio Reșița:

➢ Gestionare și negociere a spațiului publicitar;

➢ Programarea campaniilor publicitare;

➢ Servicii de monitorizare post campanie oferite de stație.



Mulțumim!
BEST ADVERTISING WORLDWIDE

021 314 11 02

office@bestadvertising.ro

https://www.bestadvertising.ro/

https://www.bestadvertising.ro/

