Radio România Cultural
Dăm tonul culturii!
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Despre Radio România Cultural
“

România Cultural” a fost înființat în anul 1952.

Radio România Cultural (RRC) este singurul post de radio din țară dedicat
știrilor culturale, capodoperelor teatrului și muzicii.
Programul său cuprinde: știri culturale, radiojurnale, transmisiuni directe și
corespondențe de la marile evenimente culturale, festivalurile și galele
importante din România și din lume, piese de teatru celebre, mari
biografii scenarizate, emisiuni pentru copii, emisiuni în sprijinul școlilor.
Radio România Cultural este un post cu acoperire națională. Programele
sale sunt difuzate exclusiv pe unde ultrascurte (rețeaua 2 FM) 24 de ore
din 24.
Împreună ne auzim în: București,Alexandria, Arad, Bacău, Baia Mare,
Bârlad, Băneasa-Dobrogea Sud, Bihor, Bistrița, Borsec, Botoșani,
Brașov,Valea Prahovei, Buzău, Calafat, Cluj, Constanța, Craiova, Deva,
Focșani, Galați, Giurgiu, Harghita, Iași, Mangalia, Maramureș, Miercurea
Ciuc, Oradea, Piatra Neamț, Petroșani, Pitești, Ploiești, Reșița, Rm.Vâlcea,
Satu Mare, Sibiu, Suceava, Tg.Mureș, Tg.Jiu, Timișoara, Tulcea, Turnu
Severin, Vaslui, Vatra Dornei, Zalău.
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Radio România Cultural oferă știri culturale despre cele mai importante evenimente de gen din
țară.
Radio România Cultural deține un portofoliu de emisiuni ce pun accent pe
info-buletine despre evenimentele culturale la zi, teatru și film:
➢ “Discuri de 5 stele”, emisiunea de la Radio România Cultural, aduce nu doar muzică de calitate,
ci și un plus de informație muzicală pe care nu o găsești în altă parte.
➢ Radio România Cultural are primul matinal din România care difuzează exclusiv muzică de pe
viniluri.
Colaboratori
de prestigiu
lumeaevenimentelor de
➢ Dacă vrei o agendă muzicală completă,
“un show-room
audio” din
al tuturor
muzicală
şi culturală
românească
gen importante: concerte, recitaluri, lansări
de albume,
festivaluri
și stagiuni, e musai să asculți
“Soundcheck”, la Radio România Cultural.
Ascultători fideli, cea mai mare parte cu
mediu
şi ridicat oameni de cultură din
➢ La emisiunea “Vorba de cultură”, se stăun
destatut
vorbăsocial
cu cei
mai cunoscuți
țară.
➢ În emisiunea “Știința 360”,ascultătorii sunt informați zilnic, la Radio România Cultural, cu cele mai
actuale și fierbinți teme din știință și tehnologie.
➢ “Scena și ecranul”este singura emisiune zilnică despre teatru și film din FM-ul românesc, difuzată
doar la Radio România Cultural; se vorbește despre teatru, film, televiziune și festivaluri.
➢ La Radio România Cultural se aude emisiunea “Timpul prezent”,un talkshow pe teme de
actualitate despre politică, societate și cultură, dar și “Bazar FM’’, o emisiune muzicală “la care
o piesă bună nu vine niciodată singură”

Cum poți achiziționa spațiul publicitar
la Radio România Cultural?
Începând de la 1 ianuarie 2021,
BEST ADVERTISING WORLDWIDE este regie
exclusivă de vânzare și gestionare a
spațiului publicitar aferent stației Radio
România Cultural.

Atât agențiile de publicitate, cât și
companiile interesate de achiziționarea
spațiului publicitar la Radio România
Cultural, pot contacta reprezentanții Best
Advertising Worldwide.
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DATE DE AUDIENȚĂ

ianuarie – aprilie 2020

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
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BEST ADVERTISING WORLDWIDE
Ce vă oferim!

Serviciile FREE Best Advertising Worldwide Regie Exclusivă Radio
Cultural:

➢ 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/

