Ţine pasul cu viaţa!

 RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI are o audienţă medie zilnică de
2.025.600 acultători, la nivel național.
 RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI se menține la nivel naţional ca postul cu
cea mai mare cotă de piaţă ajungând la 15,5%. Postul se situează pe primul loc şi
la nivel urban, inregistrând o cotă de piață de 14,7%.
Profil ascultători: Bărbaţi-57%, Femei-43%, Vârsta 30-65 de ani, Statut social
AB
 Full services: creaţie, producţie şi difuzare editorială, publicitate.
 On-air: 24/24 ore pe zi, 7 zile din 7
Live pe internet www.romania-actualitati.ro
 RRA este unicul post cu acoperire naţională de peste 99%
 Playlistul săptămânal pentru RRA este alcătuit respectând strategia
de politica muzicală stabilită prin cercetări periodice.

SPOT PUBLICITAR RATE-CARD:
Luni Vineri
05:00-6:00 – 400 EURO
06:00 -10:00 - 600 EURO
10:00 -23:00 - 400 EURO
Sambata Duminica
06:00-23:00 - 200 EURO
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 Actualități este lider incontestabil la nivel naţional cu o cotă de
piaţă 14.3%.
Are cota de piaţă cea mai mare şi la nivel urban: 14,7%.
 Oferă preţuri competitive şi discount-uri semnificative, în funcţie de volum.
 RRA pune accent pe promptitudine şi obiectivitatea informaţiilor, dar şi pe calitate
şi varietate a programelor de educaţie şi divertisment difuzate.
 RRA are acces la un public cu o mare influenţă în societate, politicieni, oameni de
afaceri, funcţionari de rang înalt, medici, profesori.
 Radio România Actualităţi oferă cele mai complexe programe de ştiri
“Radiojurnal”-ul fiind de mult timp un brand, dar si radioprograme cu conţinut social,
cultural, politic, economic si de divertisment.

 Radio România Actualităţi îşi doreşte consolidarea şi extinderea impactului
asupra publicului din mediul urban şi nu numai.
 Dezvoltarea ofertei de produse radio în funcţie de evoluţiile societăţii şi de
cerinţele pieţei, cu accent pe promovarea valorilor autentice, culturale şi ştiinţifice,
a reperelor morale şi profesionale din societatea românească.
 RRA îşi propune dezvoltarea calităţii programelor difuzate, armonizarea grilelor
cu aşteptările publicului, în contextul pieţei media în continuă schimbare.
 Transmiterea, cu viziblitate multiplă, a tuturor capacităţilor productive şi
rezultatelor societăţii, în scopul creşterii credibilităţii, notorietăţii, audienţei.
 Asigurarea şi dezvoltarea capacităţilor tehnice pentru producţie, emisie,
transmisie, recepţie, servicii la cele mai înalte standarde calitative.

În fiecare an Radio România Actualităţi organizează Gala Premiilor Muzicale
Radio România Actualităţi, eveniment care ajuns la cea de a XI-a ediţia.



 Singurul radio care transmite live de la cele

mai importante evenimente sportive ale
momentului!

Radio România Actualități difuzează reportaje şi interviuri de la
evenimentele care contează!
 24 de ore din 24 ţine publicul la curent cu
ce se întâmplă în ţară şi în lume!

• .

 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.

