
Radio România Târgu Mureș
Un radio de cuvant!
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Despre Radio România 

Târgu Mureș
Radio Târgu Mureş are misiunea de a informa 
locuitorii regiunii, oferind publicului ascultător 
ştiri, materiale de actualitate, informaţii culturale 
şi sociale, muzică şi divertisment. 

Radio Tg.Mureș îşi îndeplineşte misiunea de post 

public şi prin numeroasele campanii sociale, 
umanitare şi editoriale realizate de redacţiile în 
limbile română, maghiară şi germană.
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Radio Tg.Mureș asigură recepţie optimă în 4 judeţe: Mureş, Harghita, 

Covasna, Braşov şi împrejurimi.

Transmite în limbă română, maghiară, germană şi rromanes.

Ce apreciază ascultătorii la Radio Tg.Mureș?

Minoritatea maghiară și cea germană se simt reprezentate de acest post 
de radio; consideră că este cel mai avizat să le exprime interesele și să 
prezinte publicului problemele și știrile din Târgu Mureș. 

Radio Târgu Mureş şi-a construit o relaţie specială cu membrii 
comunităţilor locale, promovându-şi consecvent principiile şi valorile: 
credibilitatea, calitatea şi independenţa emisiunilor, creativitatea şi 
competitivitatea procesului editorial, respect faţă de public, angajare 
socială.

Cele mai iubite emisiuni:

Părerea ta - o emisiune cu caracter informativ ce tratează subiecte 
actuale și stringente.

Vorbă ceea – tratează probleme de comunicare și este dedicat topicii 

defectuoase.



DATE DE AUDIENȚĂ
ianuarie – aprilie 2020

Targeturi:

Pe interval de vârstă: 11+, 18+, 30-65 ani

Target 11+ Daily reach (000) 87,6

Marketshare: 0,5%

AQR (000): 9,8 

Target 18+ Daily reach (000) 87,6

Marketshare: 0,5%

AQR (000): 9,8

Target 30-65 ani Daily reach (000) 54,3

Marketshare: 0,3%

AQR (000): 4,8
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Începând de la 1 august 2020, BEST 

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

aferent stației Radio Tg.Mureș.

Atât agențiile de publicitate cât și companiile 
interesate de achiziționarea spațiului publicitar 

la Radio Tg. Mureș, pot contacta 

reprezentanții Best Advertising Worldwide.

5Cum poți achiziționa 

spațiul publicitar la Radio 

România Târgu Mureș?
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BEST ADVERTISING WORLDWIDE 
Ce vă oferim!

Serviciile FREE Best Advertising Worldwide Regie Exclusivă 
Radio Tg. Mureș :

➢ 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.



Mulțumim!

021 314 11 02

office@bestadvertising.ro

https://www.bestadvertising.ro/

BEST ADVERTISING  WORLDWIDE

https://www.bestadvertising.ro/

