
Radio România Iași
Suntem acasă în toată  Moldova!
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Despre Radio România Iași
Radio România Iaşi este considerat postul preferat al 
celor mai mulţi ascultători din regiunea Moldovei.

Postul radio are emisiuni de știri cu caracter local, 

dedicate ascultătorilor din: Bacău, Botoşani, Galaţi, 
Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui, Vrancea.

A fost înființat în 1941 și este primul post din Reţeaua 

Studiourilor Regionale.
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Radio România Iași asigură stimularea spiritului civic, educarea
publicului, promovarea culturii şi a limbii române, promovarea
identităţii naţionale într-o lume a diversităţii, întărirea sentimentelor de 

coeziune şi solidaritate socială.

Ce apreciază ascultătorii la Radio Iași?

Profesionalismul, prezența la cele mai importante evenimente locale și 
naționale. Prin grila sa diversificată de programe, Radio Iași caută să 

privilegieze evenimentele cele mai relevante pentru ascultătorii săi,să 
reinterpreteze rolul educației în spaţiul radioului public și să abordeze 
cultura ca parte firească a vieții cotidiene.

Cele mai iubite emisiuni:

Muzica de catifea – este o emisiune atentă la varietatea gusturilor și 
totodată dedicată pentru cei ce îndrăgesc muzica de calitate.

Bună dimineața – cu un program complex și plin de umor, ascultătorii 
își încep ziua în modul preferat.

Weekend cu prieteni – caracterul familial al emisiunii conferă un 
început de weekend plăcut ascultătorilor, oriunde s-ar afla.



DATE DE AUDIENȚĂ
ianuarie – aprilie 2020

Targeturi:

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

Target 11+ Daily reach (000) 396,6

Marketshare: 3,1%

AQR (000): 65,4 

Target 18+ Daily reach (000) 376,0

Marketshare: 3,2%

AQR (000): 63,4

Target 30-65 ani Daily reach (000) 202,7

Marketshare: 2,0%

AQR (000): 27,0
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Începând de la 1 august 2020, BEST ADVERTISING 
WORLDWIDE este regie exclusivă de vânzare și 
gestionare a spațiului publicitar aferent  stației 

Radio România Iași.

Atât agențiile de publicitate, cât și companiile 

interesate de achiziționarea spațiului publicitar la 

Radio România Iași , pot contacta reprezentanții 
Best Advertising Worldwide. 
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Cum poți achiziționa 

spațiul publicitar la 

Radio România Iași?



BEST ADVERTISING WORLDWIDE 
Ce vă oferim!

Serviciile FREE Best Advertising Worldwide Regie Exclusivă 
Radio România Iași:

➢ 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 targeturi;

➢ Raport de impact al campaniei;

➢ Programare strategică.
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Mulțumim!

021 314 11 02

office@bestadvertising.ro

https://www.bestadvertising.ro/

BEST ADVERTISING WORLDWIDE

https://www.bestadvertising.ro/

