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Най-голямата национална
радиоверига за хитова музика.

Радио FRESH! излъчва специална селекция от актуални музикални хитове, а водещите
зареждат аудиторията със свежо настроение и приятелски подход.

„Шоуто на Блондинките”- от понеделник до петък, между 07ч. и 10ч.
Най-забавният сутрешен блок в ефира на България. Провокативни, пиперливи и с чувство за хумор,
водещите Цвети и Елена комуникират със слушателите, както от ефира на радиото, така и чрез
официалната FB страница с над 322 хил. фена!
В „Шоуто на блондинките” слушайте:
Хороскопът на Блондинките - Шеговито и оптимистично подреждане на зодиите.
Темата на Блондинките - Всяка сутрин Цвети и Елена задават въпроси на слушателите си, а те отговарят на
ефирния телефон или чрез коментар под лайв стрийминг във фейсбук. Темите са забавни и весели като:
Как в три лесни стъпки да си хванем гадже, но често въпросите са провокирани от актуални или
социални явления: Защо заплатата на мъжете винаги е по-висока? Какъв е най-големият талант на
българина?
Гостите в шоуто интересните и забавни светски личности са подложени на „блондински разстрел“ във
Fresh! студиото. Ася Капчикова, Орлин Павлов, Михаела Филева, ММА бойци или светски лъвове и лъвицивсички те не могат да скрият своите тайни, изкушени от блондинките.
Твоето щуро събуждане - Радиовариант на скрита камера.
В „Твоето щуро събуждане” Цвети и Елена събуждат с шега и закачка слушатели, които имат рожден
ден. Заявка за това кой да бъде събуден дават близките и приятелите на рожденика, на мейла
blondinki@radiofresh.bg

"Шоуто на Тео" - от понеделник до петък, между 10ч. и 14ч.
"Шоуто на Тео", с Теодор Койчинов е територията за всичко, което обича
слушателят: игри, забавления и свежи истории.

"Абсолютно Fresh!" с Рая – от понеделник до петък, между 14ч. и 18ч.
С много музика, шоу новини и добро настроение, всеки ден Рая влиза в ефира на
Radio Fresh!. "Абсолютно Fresh!" е свежият филтър на ежедневието и прави следобеда
абсолютно динамичен и тонизиращ.

„Power Request по Fresh!” с Катя - от понеделник до петък, между 18ч. и 21ч.
Всяка делнична вечер слушателите може да си поръчват любимата музика и да поздравяват обичаните
хора от ефира на Radio Fresh! Tри часа, в които изборът на слушателите е решаващ.

Fresh! Top 30 - всяка събота от 11ч. до 13ч., с повторениe в неделя и понеделник от 20ч. до 22ч.
Официалният чарт на Radio Fresh! Излъчва 30-те най-горещи хита от селекцията на радиото.
Наситеното хит звучене прави чарта предпочитано място, както за трайните фенове на модерната
музика, така и за хората, желаещи да “сверят часовника” със световните тенденции

ПОКРИТИЕ
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Национална радиоверига

Радио FM+ винаги е било социално ангажирана медия, доказала се с кампании като:
„Убий скоростта – спаси дете”, „Будител на годината”, „Празник на детските усмивки”.
„Кофеин” с Тони Георгиев- от понеделник до петък, между 07ч. и 10ч.
Тони Георгиев ви буди всяка сутрин с „ Кофеин”! Един тотален старт на деня!
Музика, шоу новини, забавни мисли и истории. Очаквай всичко, защото това е светът на Тони Георгиев!
„От 10 до 2 с Евелина Павлова”- от понеделник до петък, между 10ч. и 14ч.
Евелина е един от най-известните гласове в родния радиоефир и популярно лице от телевизионния
екран. Тя се е доказала като иновативен водещ и жена с ярко присъствие. Темите за иновациите,
високите технологии, новаторите и младите, талантливи хора са акцент в шоуто.
“FM+ следобед” с Калин - от понеделник до петък, между 14ч. и 18ч.
Актьорът, комикът, ефирният приятел, Калин е новият глас в ефира на радио ФМ+.
Той е една приятелска компания, на фона на любимата ти музика. Настрой своя следобед на нашите
честоти за едно приятно пътуване към края на работния ден!
„Drive Time с Калина”- от понеделник до петък, между 18ч. и 20ч.
Направи своята вечер по-приятна, на път за дома. Слушай вдъхновяваща музика,
забавлявай се и се информирай за актуалната трафик обстановка.
Вечерният драйв тайм- с Калина Стефанова и топ новинарите на Радио FM+.
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Национална радиоверига

Рок радиото на България!

„Буги тайм”- от понеделник до петък, между 6 и 10ч. Посрещаме деня с
позитивна нагласа и много рок. Не бъркайте това предаване с обикновен
сутрешен блок, само защото съдържа полезните елементи съчетани в
стандартните сутрешни блокове. Всеки ден Буги поставя актуална тема за
деня, по която слушателите спорят във ФБ страницата на Z-Rock. В „ Бугоскоп”
( между 8 и 9 часа) Буги провокира със забавни злободневни закачки.

„Голият обяд” Елена Розберг- всеки делничен ден между 10 и 14ч.
Прожекторът на обедното слънце в "Голият обяд" осветява качествени музикални
персони, за да ни преведат през най-тегавата част от работния ден. Храна за душата
между 10 и 14 часа. Четири часа от нашия рок делник с неповторимия глас и
присъствие на Елена Розберг. Чисто музикално удоволствие плюс актуални гости и
винаги качествен рок. Това е „Голият обяд” по Z-Rock.
HIJACK SHOW с Краси Москов- всеки делничен ден между 14 и 18ч.
Слоганът на шоуто е „Четири часа на абордаж”. Краси обича да рови в архивите и да пуска песни
от 60-те години, като ги съпоставя с най-актуалните рок хитове. В „ Часа на различния избор”
(понеделник, сряда и петък от 20ч.), Краси се осмелява брутално да изкриви понятието „рок”.
Там можете да се докоснете до музика, която няма да чуете никъде. Всеки ден между 15 и 16
часа Краси ви запознава и с рождениците на деня и пуска емблематични техни парчета.

СЕДМИЧНИ ПРЕДАВАНИЯ
Понеделник: 21 -23 ч. - „Гараж”- предаване за БГ музика с Гурко
Понеделник и сряда: 20-21 ч. „Часът на различния избор“с Краси Москов
Вторник: 18 -20 ч.- „Моят метъл свят” със Звезди Керемидчиев.
Вторник : 21- 23 ч. – „Нека бъде рок” с Буги Барабата.
Сряда: 21 - 23 ч. –„Тотална инвазия” със Стоян Цонев.
Събота: 16 - 20 ч. - „Z-Jungle”- рикуест шоу с Гурко.
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Първото talk radio в България,
105.6 MHz в СОФИЯ

„Оберон Радио Макс” прибави към своето портфолио един уникален радио формат.
Радио Европа- Новините сега, съвместен медиен проект с ТВ Европа.
Интервюта, анализи, информация, новини, представени
от емблематичните: Елена Розберг, Евелина Павлова и Краси Москов.
Акцентите и новините са в ръцете на: Радослава Божилова, Кристина Цветкова, Симеон
Атанасов и Симеон Чешмеджиев.
В следобедната си и нощна програма, Радио Европа - Новините сега спазва правилата на
talk формата.
Всеки делник между 12- 16 часа и от 00:00 до 07:00 часа
Събота 12:00 до 18: 30 часа

Eвелина Павлова

Радослава Божилова

Елена Розберг

Кристина Цветкова

Симеон Чешмеджиев

Симеон Атанасов

Краси Москов

Програмата на радио Melody включва богата и разнообразна селекция от най-добрите златни
хитове. Изпълнявайки класическото правило:„само музика без говор”, Melody е
предпочитаното радио сред широк кръг от меломани.
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СОФИЯ, ВАРНА, САМОКОВ
Ще се развива като национална
радио мрежа.

Всяка песен има история с теб!
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БЛАГОДАРИМ ВИ!

