Radio România București fm
Știrile care iți vin la fix!
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Despre Radio București fm
Be active, Be smart, Be cool, Be FM – București fm

Radio România București este singurul post de
radio destinat vieţii capitalei. București FM se
implică activ în viața culturală și reflectă toate
evenimentele importante ale orasului prin
parteneriate încheiate cu diverse instituții, teatre,
operă, centre și institute cuturale, Centrul Național
al Cinematografiei, muzee.
Bucureşti FM este recepţionat în București, Ilfov și
parţial în judeţele Prahova, Dâmboviţa, Buzău,
Călăraşi, Ialomiţa şi Giurgiu.
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București fm este partenerul cetățeanului în relația cu administrația publică și
furnizorii de servicii. În plus, promovează proiecte locale derulate de
municipalitate și susține mediul de afaceri și inițiativele private în interesul
bucureșteanului.
Ce apreciază ascultătorii la București fm ?
Subiectele actuale în ton cu spiritul vibrant al orașului aglomerat, dinamismul,
complexitatea temelor și muzica în ultimele trenduri sunt doar câteva dintre
punctele forte ale acestui post de radio.
Cele mai iubite emisiuni:
Bună dimineața – Review-urile ne arată că această emisiune dă startul zilei într-un
mod ideal: “Bună dispoziție de la prima oră! E minunat să te trezești și să începi
ziua cu un zâmbet...și să continui zâmbind în traficul din București...ascultând ce
muzică îți place!”; ”Sunt profesioniști și ne fac zilele mai frumoase.”
În comunitate – este o emisiune care trăieşte ritmul exuberant al metropolei.
Întâlniri capitale – ascultătorii apreciază invitații la această emisiune și calitatea
subiectelor abordate.

DATE DE AUDIENȚĂ
ianuarie – aprilie 2020

Targeturi:
Pe interval de vârstă: 11+, 18+, 30-65 ani
Target 11+ Daily reach (000) 61,1
Marketshare: 0,3%
AQR (000): 6,0
Target 18+ Daily reach (000) 53,1
Marketshare: 0,3%
AQR (000): 5,6
Target 30-65 ani Daily reach (000) 24,9
Marketshare: 0,1%
AQR (000): 1,9
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Cum poți achiziționa
spațiul publicitar la Radio
România București fm?
Începând de la 1 august 2020, BEST
ADVERTISING WORLDWIDE este regie exclusivă
de vânzare și gestionare a spațiului publicitar
aferent stației Radio România București fm.
Atât agențiile de publicitate, cât și companiile
interesate de achiziționarea spațiului publicitar
la Radio România București fm,pot contacta
reprezentanții Best Advertising Worldwide.

BEST ADVERTISING WORLDWIDE
Ce vă oferim!

Serviciile FREE Best Advertising Worldwide Regie
Exclusivă Radio România București fm:
➢

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/

