
Radio Regional Timişoara

-Prezentare comercială-



Prezentare

• Radio Timişoara face parte din reţeaua Radio România Regional - reţeaua 
radiourilor publice locale şi regionale/teritoriale din cadrul Societăţii Române de 
Radio

• Audienţă zilnică la nivel naţional 199.600 de ascultători, market share 1,0.
• Cotă de piaţă:
• Full Services: creaţie, producţie şi difuzare editorială; publicitate
• ON-AIR 24/24 ore pe zi

TRANSMITE în limbile a nouă minorităţi naţionale: germană, maghiară, sârbă, cehă, 
slovacă, bulgară, ucraineană, rromani şi italiană), 
Postul Regional Timişoara acoperă cu programe judeţele: Timiş, Arad, Caraş-Severin, 
Hunedoara.

Frecvenţe: Timişoara FM 105,9           Timişoara AM 603 - Timiş, Arad, Caraş-Severin,
Arad FM 102,9                    Alba, Hunedoara, Bihor 
Făget FM 103,6                                                                                          

 Radio România Timişoara face parte din reţeaua Radio România Regional -
reţeaua radiourilor publice locale şi regionale/teritoriale din cadrul Societăţii
Române de Radio
Audienţă zilnică la nivel naţional peste 191.400 de ascultători
 Cotă de piaţă: 1,1% , 12,4% regiunea Banat
 Full Services: creaţie, producţie şi difuzare editorială; publicitate
 ON-AIR 24/24 ore pe zi

 TRANSMITE în limbile a nouă minorităţi naţionale: germană, maghiară, 
sârbă, cehă, slovacă, bulgară, ucraineană, rromani şi italiană), 
 Frecvențe
102,9 MHz Arad & 103,6 MHz în FM- Valea Mureșului
Radio Timișoara AM 630 kHz- Timiş, Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, 
Bihor

Postul Regional Timişoara acoperă cu programe judeţele:Timiş, Arad, Caraş-
Severin, Hunedoara, Bihor



DIFUZARE SPOT PUBLICITAR:                                                                                                                  
25 EURO/ 30 SECUNDE

Preţurile nu conţin TVA
Informaţii prin BEST ADVERTISING & CONSULT S.R.L., la 

tel.021.314.11.02 Fax: 021.314.11.04, www.bestadvertising.ro
Email: office@bestadvertising.ro



 Instigă şi promoveze interesul pentru cultură
 Oferă un divertisment de calitate

 Joacă rolul unui catalizator-accelerator al fenomenelor şi al tendinţelor pozitive 

pe plan economic şi social.

 Radio România Timişoara a dezvoltat un format muzical ce constă atât în piese 

noi, cât şi oldies, ce poate oferi coerenţă grilei şi direcţionare către publicul-ţintă 

ales. 

A desfăşurat cel mai spectaculos proces de separare a programelor FM de cele 

AM, cât şi de diferenţiere între programe FM pe criteriul local.

 Radio România Timişoara 
oferă informaţie amplă, politică, 
economică, socială, transmisă clar, 
obiectiv, prompt, exact, relevant.
Reprezintă un factor de educare
continuă, prin instruirea şi 
formarea principiilor a sistemului 
de valori morale şi prin susţinerea 
valorilor naţionale şi universale.



 Oferă programe şi produse informative, culturale, educative şi de divertisment 

pentru toate categoriile de public. 

 Radio România Timişoara a urmărit consolidarea liniilor de emisiuni zilnice,

creşterea gradului de interactivitate şi dinamizarea emisiunilor pe teme ale

administraţiei publice locale.

 Promovează diversitatea culturii româneşti şi universale. Cultivă limba română şi

dovedeşte exigenţă în folosirea tuturor limbilor în care emite.

A avut în vedere îmbunătăţirea programelor de ştiri, adaptate publicului ţintă,

rafinarea formatului muzical şi posibilitatea de a efectua rapid adaptări ale grilelor în

anumite perioade.

 Radio România Timişoara îşi
propune să fie cel mai credibil şi
eficient mijloc de informare şi
formare a publicului.



 Radio România Timişoara a continuat, excelenta colaborare cu partenerii din 

Ungaria şi Serbia, în principal prin emisiunea Pe undele Europei, realizată în 

colaborare cu posturi de radio din cele două ţări.

 La acest studio, odată cu intrarea în funcţiune a emiţătorului de la Arad, pe 

102,9 MHz, se transmit programe diferite pe fiecare staţie, orientate pe 

caracteristicile de ascultare ale zonei acoperite.

 Știrile Radio România Timişoara au

câştigat în promptitudine, în atitudine şi în

consistenţă mai multe intervenţii în direct

ale reporterilor,mai multe inserturi de voce.

 Prin intermediul redacţiei în limba sârbă, 

au existat contacte cu posturi din Belgrad, 

Novi Sad şi Zrenjanin.



• . 

 Spoturile audio trebuie prezentate conform următoarelor detalii:
 Clientul are obligaţia de a trimite spre difuzare materialul publicitar,
spotul, care să corespundă din punct de vedere al condiţiilor tehnice ale
SRR, respectiv:

 Format: necomprimat – wav audio – stereo
comprimat – mp3, la nivel – 6dB

 Rezoluţie: minim 192 kbps, rată de eşantionare 44,1 kHz





Societatea BEST ADVERTISING & CONSULT S.R.L.
vinde în exclusivitate spaţiu publicitar pentru
Societatea Română de Radiodifuziune

Contact
Email: office@bestadvertising.ro
Telefon: 021 314 11 02
Fax: 021 314 11 04
Adresa: Poiana Narciselor nr. 3
Sector 1, Bucureşti.


