RADIO REGIONAL cu o audienţă zilnică de peste 190.000 de ascultători.
COTĂ DE PIAŢĂ: 1,2% la nivel naţional, 13,5% în regiunea Banat.
PROFILUL ASCULTĂTORULUI: Sex M. 53%, F. 47%
FULL SERVICES: creaţie, producţie şi difuzare editorială, publicitate.
 ON-AIR 24/24 ore pe zi
 Live pe internet www.radioresita.ro
 Transmite în limbile română, sârbă, croată, germană, maghiară, cehă,
slovacă, ucraineană şi romani.
 Frecvenţe – 105,6 MHz FM
 Aria de acoperire: judeţul Caraş-Severin

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 Reşiţa este unul dintre cele mai ascultate posturi de radio
din regiune, respectiv un actor important pe piaţa media din Banat.
Oferă servicii specifice complete: ştiri, materiale de actualitate, informaţii
economice, culturale şi sociale, muzică şi divertisment.
Un radio echilibrat, echidistant răspunzând tuturor nevoilor societăţii.
Radio România Reşiţa îşi doreşte să satisfacă la cel mai înalt grad nevoia
ascultătorului de informare, educare şi divertisment.
Asigură informarea corectă a cetăţenilor asupra acţiunilor publice,
promovează cu competenţă şi exigenţă valorile limbii române, ale creaţiei
autentice culturale, ale minorităţilor din zona de vest a ţării, precum şi valorile
democratice, civile, morale şi sportive.
Militează pentru unitatea naţională, pentru cultivarea demnităţii umane, a
adevărului şi a justiţiei.

Radio România Reşita are scopul de a oferi în permanenţă ascultătorilor
informaţii sociale, economice, culturale, utilitare, sportive care oglindesc viaţa
regiunii din vestul României şi să promoveze procesele europene de dezvoltare
regională.
Prin difuzarea programelor sale, se realizează şi se asigură pluralismul politic
şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi
divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor
fundamentale ale omului.
Radio România Reşiţa se adresează tuturor tipurilor de public, având o
politică redacţională care respectă identitatea culturală locală, naţională şi
universală, încurajează reînnoirea talentului creator şi a producţiilor sale şi
asigură o cât mai bună înţelegere a realităţilor sociale din comunităţile în slujba
cărora se află.
Radio România Reşiţa se va concentra să se păstreze ca lider pe piaţa media
din Banat, încercând totodată atragerea, în număr cât mai mare, de ascultători,
cu vârsta cuprinsă între 11 şi 39 de ani.

Potrivit sondajelor de audienţă, realizate de ARA, Radio
România Reşiţa este unul dintre cele mai ascultate posturi de
radio din regiune.
Radio Reşiţa prezintă în mod obiectiv, imparţial, realităţile vieţii
social-politice şi economice din vestul ţării dar şi din Banatul
Sârbesc acolo unde există o importantă comunitate de români.
Radio Reşiţa realizează emisiuni care vin în sprijinul procesului
de formare a tineretului sub aspect instructiv-educativ, moralreligios şi patriotic.

• .

 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.

