 Radio România Iaşi: audienţă zilnică de 395.900 de ascultători la nivel
naţional.
 COTĂ DE PIAŢĂ: 2,3% la nivel naţional, pe zona Moldovei: 12,9%.
 FULL SERVICES: creaţie, producţie şi difuzare editorială, publicitate.
 ON-AIR 24/24 ore pe zi
 Acoperire optimă: Bacău, Botoşani, Galaţi, Iaşi, Neamţ, Suceava,
Vaslui, Vrancea.
 Frecvenţe: 1053 KHz (AM) – Iaşi, Suceava Botoşani, Vaslui, Neamţ,
Bacău, Vrancea, Galaţi
96,3 MHz (FM) – Iaşi, Vaslui
90,8 MHz (FM) – Suceava, Botoşani
 Live pe internet www.radioiasi.ro

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

 Radio România Iaşi asigură
informarea corectă, imparţială şi
echilibrată a publicului.
 Radio România Iaşi este perceput ca fiind postul preferat al celor mai mulţi
ascultători din regiunea Moldovei.
 Cel mai cunoscut post regional din sistemul radioului public românesc.
 Primul post înfiinţat din Reţeaua Studiourilor Regionale (anul 1941).
 Oferă publicului informaţii relevante, verificate conform standardelor
profesionale.
 Radio România Iaşi – este unul dintre cele mai ascultate posturi de radio din
regiunea Nord-Est, cu aproximativ 1.000.000 de ascultători unici pe
săptămână.
 Radio România Iaşi – asigură stimularea spiritului civic, educarea publicului,
promovarea culturii şi a limbii române, promovarea identităţii naţionale într-o
lume a diversităţii, întărirea sentimentelor de coeziune şi solidaritate socială.

 Radio România Iaşi îşi doreşte
să fie cel mai credibil şi eficient
mijloc de informare şi formare a
publicului.
Radio România Iaşi, fixat în conştiinţa publicului din zona Moldovei nu trebuie să
excludă o nouă poziţionare pe piaţă şi chiar cucerirea unor pieţe noi, graţie ultimilor
tehnologii de comunicare.
Principala misiune a sa este aceea de a servi interesul public, în această direcţie, Radio
Iaşi oferă programe şi produse informative, culturale, educative şi de divertisment pentru
toate categoriile de public.
Separarea frecvenţelor AM / FM a avut drept obiectiv scăderea mediei de vârstă a
publicului ascultător şi creşterea audienţei.
Programele din frecvenţele FM se adresează categoriilor tinere de vârsta.

 Radio România Iaşi este una dintre cele mai
importante organizaţii de presă din Moldova.

 Radio România Iaşi promovează formatul
Classic, care include Adult Contemporary,
Ethnic, Classical music şi pune în evidenţă
conceptul european actual al formatului Mix
Adult Contemporary.

.

 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.

