Radio România Timișoara
Conectat la evenimente!
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Despre Radio
România Timișoara
Ziua de 5 mai 1955 rămâne ziua de referință ,marcând ieșirea
în eter a primei emisiuni a Studioului Regional Radio Timișoara.

Adevărata renaștere a radiofoniei bănățene a venit în
1989,odată cu Revoluția,Casa Radio Timișoara fiind un far al
libertății depline.
Radio Timișoara a fost și a rămas o voce de referință în Banatul
multietnic.
Radio Timișoara se face auzit în Arad,Petroșani/Valea
Jiului,Făget/Valea Muresului și desigur,Timișoara.

3
Radio România Timișoara oferă informație amplă, politică, economică,
socială,transmisă clar,obiectiv,prompt,exact,relevant.
Reprezintă un factor de educare continuă prin instruirea și formarea
principiilor ,a sistemelor de valori morale și prin susținerea valorilor naționale și
universale.
Ce apreciază ascultătorii la Radio Timișoara?
✓

Instigă și promovează interesul pentru cultură;

✓

Oferă divertisment de calitate;

✓

Radio România Timișoara a dezvoltat un format muzical ce constă atât în
piese noi,cât și oldies,ce oferă coerentă grilei și direcționare către publicul
țintă ales.

Cele mai iubite emisiuni!
✓

Pulsul zilei-informațiile zilei,dialoguri în direct cu oamenii de pe teren,
reportaje diverse în miezul zilei, când orașul pulsează.

✓

Bună dimineața,vest!, De zece ori România și Muzica generației tale, sunt
doar câteva dintre emisiunile de TOP ascultate cu multă plăcere de către
bănățeni.

DATE DE AUDIENȚĂ
ianuarie-aprilie 2020

Targeturi:
Pe interval de vârstă: 11+, 18+, 30-65 ani
Target 11+ Daily reach (000) 169,9
Marketshare: 1,1%
AQR (000): 22,4


Target 18+ Daily reach (000) 165,7
Marketshare: 1,1%
AQR (000): 22,3



Target 30-65 ani Daily reach (000) 94,4
Marketshare: 0,9%

AQR (000): 12,8
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Cum poți achiziționa
spațiul publicitar la
Radio România Timișoara?
Începând de la 1 august 2020, BEST
ADVERTISING WORLDWIDE este regie exclusivă
de vânzare și gestionare a spațiului publicitar
aferent stației Radio România Timișoara.
Atât agențiile de publicitate, cât și companiile
interesate de achiziționarea spațiului publicitar
la Radio România Timișoara ,pot contacta
reprezentanții Best Advertising Worldwide.
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BEST ADVERTISING WORLDWIDE

Ce vă oferim!

Serviciile FREE Best Advertising Worldwide
Regie Exclusivă Radio România Timișoara:
➢

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!
Best Advertising Worldwide
021 314 11 02
office@bestadvertising.ro
https://www.bestadvertising.ro/

