Un radio cu atitudine

PREZENTARE COMERCIALA
- 2012 -

 RADIO REGIONAL cu o audienţă zilnică 98.100 de ascutători la nivel
național, potrivit ultimului studiu de audiență ARA valul de toamna 2015.
 TARGET: SEX M. 55,2%, F. 44, 8%
 COTĂ DE PIAŢĂ: 0,4%
 FULL SERVICES: creaţie, producţie şi difuzare editorială, publicitate.
 ON-AIR 24/24 ore pe zi
Baza de date utilizată la alcătuirea zilnică a playlisturilor este permanent
actualizată, în funcţie de softul de monitorizare Media Forest şi de
playlisturile posturilor concurente de pe piaţă.
Live pe internet www.bucurestifm.ro
FRECVENŢE : -98,3 FM Ilfov – București
Bucureşti FM este recepţionat în București, Ilfov și parţial în judeţele
Prahova, Dâmboviţa, Buzău, Călăraşi, Ialomiţa şi Giurgiu.

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 București este singurul post de radio destinat vieţii
Capitalei.
 București FM se implică activ în viața culturală, reflectând toate
evenimentele importante ale orașului, prin parteneriate încheiate cu
instituțiile de gen, teatre, operă, centre și institute cuturale, Centrul Național
al Cinematografiei, muzee.
 Oferă preţuri competitive şi discounturi semnificative, în funcţie de
volum.
 București FM este partenerul cetățeanului în relația cu administrația
publică și furnizorii de servicii, promovăm proiectele locale derulate de
municipalitate, susține mediul de afaceri și inițiativele private în interesul
bucureșteanului.
 Postul de radio atrage un public educat, peste jumătate dintre aceştia au
studii superioare (58,03%).

 Bucureşti FM îşi propune să fie

cel mai important post de radio
pentru publicul feminin şi masculin,
cu vârsta între 35 și 40 de ani din
București.
 Bucureşti FM are misiunea de a informa opinia publică cu obiectivitate,

acurateţe şi promptitudine, în mod echilibrat, complet şi complex.
 Identificarea soluţiilor tehnice, în vederea prezenţei serviciului public de
radiodifuziune, în format on air, în spaţii publice.
 Bucureşti FM a fost şi doreşte să rămână şi în continuare partenerul tradiţional
al societăţii civile si al municipalităţii, implicând-se în proiectele comunitare si
mentinând rolul de formare și educare.

București FM a conceput o grilă

de programe complexă cu grupaje
informative, emisiuni de actualitate
și de divertisment, dezbateri pe
domenii și teme de actualitate.
 Știrile se difuzează din oră în oră, cu o frecvență sporită în prime-

time, 6.00-9.00 și 16.00-19.00, când sunt programe la fiecare 30 de
minute, oferind o imagine completă a orașului.
 București FM difuzează, între 10.00-11.00 De 10 x România,
emisiune multiplex a rețelei studiourilor regionale, realizată de luni
până vineri, aducând în atenție actualitatea regională.

 Bucureşti FM emite din 1990 și este
singurul post de radio destinat exclusiv
capitalei, care oferă informaţii actualizate
despre viaţa și evenimentele din Bucureşti.

 Bucureşti FM şi Radio România Actualităţi au
organizat Marele Marş Ciclist al Bucureştiului.
 Radio Bucureşti a initiat proiectul “Folk fară
vârstă”, aflat la cea de-a cincea ediţie, spectacolconcurs pentru descoperirea tinerelor talente în
liceele bucureştene.
 Bucureşti FM susţine şi se implică direct în
dezvoltarea comunităţii locale, pe toate
coordonatele ei.

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.

• .

 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


