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 Radio România Cultural este singurul post de radio din România dedicat
exclusiv reflectării şi comentării fenomenului cultural, singurul furnizor de
informaţie culturală specializat din piaţa audio şi TV.
 Radio România Cultural are acoperire naţională şi emite 24 de ore pe zi, 7 zile
din 7.
 Grila de programe include emisiuni complexe, tip magazin, emisiuni de analiză şi
comentarii, talk show, transmisii de concerte, teatru la microfon etc.
 Într-o formulare strict comercială, publicul care optează pentru acest produs este
surprins de noutatea şi diversitatea sa. În grila de programe sunt privilegiate
reportajul, feature-ul şi documentarul. Radio România Cultural transmite în direct
de la cele mai importante evenimente culturale, este singurul canal de media audio
sau TV specializat care ţine publicul la curent, în regim de maximă actualitate cu
ceea ce se petrece în lumea culturală.
 Radio România Cultural are o audienţă medie zilnică de 208.000 de ascultători,
cu o cota de piata de 0,8 %.
 Profil ascultători: Bărbaţi – 54%, Femei - 46%, Vârsta 18-60 ani, vârsta medie
fiind de 43 ani, Statut social AB, public activ, cu studii superioare.
 Live pe internet : www.radioromaniacultural.ro, www.radiocultura.ro,
www.culturalazi.ro

 FRECVENŢE RADIO ROMÂNIA CULTURAL:
Bucureşti 101,3 Alexandria 89,7, Arad 106,8, Bacău 101,8, Baia Mare 100,1,
Bârlad 102,8, Băneasa-Dobrogea Sud 89,1, Bihor 105,8, Bistriţa 101,3, Borsec
101,0, Botoşani 106,0, Braşov 105, Valea Prahovei 104,1, Buzău 103,7, C
Moldovenesc 98,7, Calafat 101,1, Cluj 101,0, Constanţa 96,2, Craiova 102,9,
Deva 105,0, Focşani 101,0, Galaţi 101,6, Giurgiu 102,6, Harghita 106,8, Iaşi
103,1, Mangalia 92,7, Maramureş 100,8, Miercurea Ciuc 98,4, Oradea 96,1, P.
Neamţ 100,3, Petroşani 90,6, Piteşti104,1, Ploieşti104,1, Reşiţa 105,6, Rm.
Vâlcea 102,5, Satu Mare 96,1, Sibiu 103,7, Suceava 101,6 ,Tg Mureş 104,9, Tg.
Jiu 89,5, Timişoara 100,7, Tulcea 103,0, Turnu Severin 105,8, Vaslui 102,4,
Vatra Dornei 107,7, Zalău 105,0.

SPOT PUBLICITAR:
100 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 Cultural este un post unic de dezbatere și producție
culturală, muzică și știri, programe de informare, culturale, religioase etc.
 La Radio România Cultural pot fi ascultate emisiuni de mare tradiție,
foarte iubite de ascultători, precum teatrul radiofonic, dar și emisiuni
dinamice cu un format nou, cum sunt cele din prima parte a zilei.
 Desemenea, la Radio România Cultural sunt difuzate concertele, galele de
premiere ale unor instituții prestigioase și multe alte evenimente ce pot fi
ascultate numai la Radio România.
 La Radio România Cultural poate fi ascultată o diversitate de emisiuni, cu
subiectele de actualitate ale zilei care ne aduc în atenție totodată temele
importante ale culturii.

 Radio România Cultural are o misiune culturală, rolul cultural nu s-a
demonstrat numai în emisiuni radiofonice, dar și în acțiuni de amploare,
cum ar fi Festivalul Orchestrelor Radio, Vioara lui Enescu la sate, Pianul
Călător, sau Târgul Gaudeamus.
 Radio România Cultural își propune promovarea valorilor naționale și
europene în conformitate cu legea 41 (difuzarea unei proporții semnificative
de creații culturale - muzica, teatru, literatura - europene și românești).
 Educarea și cultivarea publicului prin emisiuni pe teme culturale care să
se adreseze tineretului prin modul de abordare și prin limbajul jurnalistic
adaptat țintei.
 Adaptarea programului la formatul și rețelele competitive în FM,
menținând specificul cultural al programului.
Publicul Radio România Cultural are o componenta socio-demografică cu
un profil echilibrat (componența pe sexe având un ușor bias masculin) și este
puternic diferențiat de publicul care ascultă radio în general prin vârsta
(media 51 de ani) și nivelul de educație înalt.

 Radio Cultural organizează în fiecare

an Gala Premiilor Radio România
Cultural, un eveniment de tradiţie şi cu
prestigiu, ajuns la cea de-a XIII-a ediţie.
În cadrul acestei gale-spectacol se
acordă premii pentru activitatea din anul
precedent în diverse domenii ale
culturii.

 CAFENEAUA DE ŞTIINŢĂ

Cafeneaua de ştiinţă reprezintă o serie
de evenimente lunare, deschise
publicului larg, cu difuzare radio și
online, cu participarea oamenilor de
știință din diverse domenii
și cu
participarea mass media, în scopul
promovării științei în România.

FLAUTUL DE AUR
Este un proiect inițiat și organizat de Radio România
Cultural şi Asociația Culturală Accendo, un turneu
de recitaluri extraordinare, în cadrul căruia doi
muzicieni români de primă clasă, flautistul Ion
Bogdan Ştefănescu şi pianistul Horia Mihail, s-au
întâlnit într-un act artistic excepţional.

NĂSCUT ÎN ROMÂNIA
Un concept materializat atât în proiectele de mai sus cât şi într-o serie de emisiuni difuzate de
luni până joi, ora 15:30 – 16:00. Emigrarea văduveşte România de valorile sale: oameni de
cultură, oameni de ştiinţă, sportivi şi nu numai, pentru care casa lor a devenit America, Olanda,
Franţa, chiar şi îndepărtata şi, aparent, neprimitoarea Islandă. „Acasă”, însă, a rămas,
întotdeauna, România. Proiectul caută răspuns la întrebări precum: Cum le-ar fi arătat cariera
dacă ar fi rămas în România şi cum le-a fost drumul până la afirmare? Ce le oferă ţara de
adopţie şi ce ar trebui să le ofere România pentru a se întoarce? Există o „vârstă a reîntoarcerii?”

• .

 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.

