
Radio RomâniaOltenia-Craiova 

Mâine începe azi!
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DespreRadio Oltenia-Craiova

În 1954 s-a transmis în eter prima emisiune radiofonică
din Craiova, fiind una dintre primele din ţară. Emisiunea
a durat o jumătate de oră şi a cuprins ştiri şi un 
miniconcert de muzică populară, interpretată în direct la 
fluier, frunză, viori şi clarinet.

Radio Oltenia-Craiova este indicat de sondaje ca lider
de piaţă în Oltenia şi între primele 6 posturi din ţară, 
alături de Radio România Actualităţi şi Radio Iaşi.

Împreună ne auzim în județele: Mehedinți, Dolj, Olt, Gorj, 
Vâlcea, Argeș,Teleorman și vestul județului Giurgiu.



Radio România Oltenia-Craiova este un post generalist (full-service station) care oferă publicului 
materiale radiofonice realizate în toate modalităţile jurnalistice şi muzică de toate genurile, 

dorind să satisfacă la cel mai înalt nivel exigenţele ascultătorilor, dar şi nevoia acestora de

informare, educare, culturalizare şi divertisment.
De asemenea, postul de radio respectă identitatea locală, regională, naţională şi universală, 
încurajează și promovează vedetele locale și produsele artistice ale acestora, conservă și 
valorifică tradiţiile specifice zonei Olteniei, precum și valorile de patrimoniu. 

Radio România Oltenia-Craiova transmite numai programe în limba română.
În  activitatea sa, Radio România Oltenia-Craiova urmărește în mod special atingerea 

obiectivelor de informare, formare, educare și culturalizare a publicului, fără să lase la o parte 

divertismentul.
Din analiza datelor de audiență publicate de ARA, în urma ultimelor măsurători, Radio 

România Oltenia-Craiova continuă să fie un actor matur şi de anvergură în peisajul audiovizual, 
reprezentând unul dintre jucătorii importanți pe piața radio națională, ceea ce îl situează pe 

locul al doilea, între toate studiourile teritoriale ale SRR, după Radio Iași. 
Radio România Oltenia-Craiova reprezintă un fanion al radioului public în plan național, 

reconfirmându-și, după fiecare val de măsurători, poziția de lider de necontestat în arealul în

care este recepționat.



Cum poți achiziționa spațiul 

publicitar la Radio Oltenia-Craiova?

Începând de la 1 ianuarie 2021, BEST 
ADVERTISING WORLDWIDE este regie exclusivă 
de vânzare și gestionare a spațiului publicitar 

aferent stației Radio Oltenia-Craiova.

Atât agențiile de publicitate, cât și companiile
interesate de achiziționarea spațiului publicitar 

la Radio Oltenia-Craiova, pot contacta 
reprezentanții Best Advertising Worldwide. 
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Target-uri:

Pe interval de vârstă: 11+, 18+, 30-65 ani

Target 11+ Daily reach (000) 602,5

Marketshare: 5,0%

AQR (000): 104,8 

Target 18+ Daily reach (000) 598,2

Marketshare: 5,2%

AQR (000): 104,7

Target 30-65 ani Daily reach (000) 351,5

Marketshare: 4,3%

AQR (000): 59,2

5DATE DE AUDIENȚĂ
ianuarie – aprilie 2020



BEST ADVERTISING WORLDWIDE
Ce vă oferim!

Serviciile FREE Best Advertising Worldwide Regie Exclusivă Radio 

Oltenia-Craiova: 

➢ Gestionare și negociere a spațiului publicitar;

➢ Programarea campaniilor publicitare;

➢ Servicii de monitorizare post campanie oferite de stație.

Servicii conexe opționale la cerere:

➢ Servicii de planning;

➢ Servicii de monitorizare independentă;

➢ Date de audiență pe diferite target-uri;

➢ Raport de impact al campaniei;

➢ Programare strategică
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Mulțumim!
BEST ADVERTISING WORLDWIDE

021 314 11 02

office@bestadvertising.ro

https://www.bestadvertising.ro/

https://www.bestadvertising.ro/

