
Radio România Muzical
Classic, jazz&more!
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DespreRadio RomâniaMuzical

Radio România Muzical este unicul post de radio 
românesc dedicat exclusiv muzicii clasice și de jazz și
primul post de radio cu acest specific care a emis
online.

Radio România Muzical emite 24 de ore din 24 - 100 % 
muzică bună, classic, jazz&more: simfonică, de cameră, 
operă, operetă, muzică corală, tradiţională, muzică de 
film.

Radio România Muzical este un radio pentru relaxare, 
pentru visare, pentru suflet.

Împreună ne auzim în: București, Buzău, Brașov, Argeș, 
Covasna, Ilfov, Prahova, Dâmbovița , Giurgiu, Vâlcea, 
Mureș, Harghita, Teleorman, Olt.



Colaboratori de prestigiu din lumea
muzicală şi culturală românească

Ascultători fideli, cea mai mare parte cu 
un statut social mediu şi ridicat
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Radio România Muzical oferă informaţii despre cele mai importante evenimente din ţară şi de 
peste hotare.

Radio România Muzical emite transmisiuni direct din marile săli de concerte ale lumii, cu cele mai
apreciate ansambluri ale momentului.

Colaboratori de prestigiu din lumea muzicală şi culturală românească se aud împreună la RRM.

Radio România Muzical are ascultători fideli, cea mai mare parte cu un statut social mediu şi
ridicat.

Radio România Muzical are un portofoliu de emisiuni ce pun accent pe 
info-buletine despre evenimentele la zi ale vieții muzicale românești și internaționale:

➢ emisiuni de inițiere, educație și estetică muzicală;

➢ emisiuni de promovare a tinerelor talente;
➢ interviuri cu mari personalități ale culturii românești și universale;

➢ integrale ale creațiilor compozitorilor și interpreților de referință;

➢ emisiuni interactive, cu participarea publicului ascultător;
➢ portrete de compozitori și interpreți;
➢ transmisiuni directe din Stagiunea Formațiilor Muzicale Radio și de la toate evenimentele

muzicale importante ale țării;

➢ transmisiuni directe de la marile instituții muzicale ale lumii și înregistrări din arhiva Uniunii

Europene de Radio;

➢ programul Euroclassic Notturno, preluat de la Uniunea Europeana de Radio, 6 ore (de la ora 1 

la ora 7), noapte de noapte;

➢ emisiuni de divertisment, gen caleidoscop muzical;

➢ emisiuni speciale de sărbători.



Cum poți achiziționa spațiul publicitar 
la Radio România Muzical?

Începând de la 1 ianuarie 2021, BEST 

ADVERTISING WORLDWIDE este regie 
exclusivă de vânzare și gestionare a 

spațiului publicitar aferent stației Radio 

România Muzical.

Atât agențiile de publicitate, cât și 
companiile interesate de achiziționarea

spațiului publicitar la Radio România
Muzical, pot contacta reprezentanții Best 

Advertising Worldwide.
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DATE DE AUDIENȚĂ
ianuarie – aprilie 2020

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
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BEST ADVERTISING WORLDWIDE
Ce vă oferim!

Serviciile FREE Best Advertising Worldwide Regie Exclusivă Radio Muzical:

➢ 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 target-uri;

➢ 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/


