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ПОП РАДИО № 1
РадиоN-JOYe най-голяматамузикалнарадиоверигав
България и тоталенлидер в националния радиоефир, с
категорични първи позиции в най-широк спектър от
слушателскиаудитории.
По данни на ГАРБ, Радио N-JOY за пореден път бележи
високи резултати, като отчита най-висок рейтинг във
възрастовите категории15-25, 18-34, 25-45, 25-54, 15-69 в
градска среда ие номер едно по обхват и минути, слушани
на дневнабаза.
Товасочи,черадио N-JOYдостигадонай-голямбройхора
и бележинай-продължителнаслушаемостнадневна
база в българскиярадиоефир.
Таргет: 18 – 45 год.

НАЙ-ГОЛЯМАТАИГРАВРАДИОЕФИРА
Радио N-JOY e организаторът на най-голямата игра в радио
ефира – Инспектор N-JOY. През 2018 г. радиото обедини
усилия със Столична община и проведе поредното издание
на мащабната кампания! Фокусът бе популяризиране на
най-успешните еко практики в страната, като в рамките на
кампанията „Зеленото приключение на Инспектор N-JOY“
слушатели и граждани имаха възможност да се включат в
поредица от инициативи и да направят града си по-чист.
„Зеленото приключение на Инспектор N-JOY“ пътува на
борда на електромобил, организира мобилни пунктове за
раздаване на компост и за събиране на електрическо и
електронно оборудване.
Радиото е известно с поредицата алтернативни кампании,
които успешно реализира с партньори от всички сектори,
включително представители на хранително-вкусовата,
електрическата и електронна промишленост,
всякакви спортни, музикални и културни
събития, мода, лайфстайл и пр.

ИНФОРМАЦИОННИЯТ ЛИДЕР
bTV Radio е водещото информационномузикално радио с 9 града на излъчване в
цялата страна. Новинарският бранд с найвисока степен на доверие в България, който
дава възможност на слушателите да следят
всички емисии на bTV Новините, както и
актуални и спортни предавания от ефира на
bTV. Най-горещите теми от деня се представят
по динамичен начин в авторските предавания
на информационното радио - „За града“ и
„Важното, казано на глас“.
Таргет: 18 – 55 год.

bTV Radio
През втората половина на 2018 г. bTV Radio затвърдипърва
позицияпо слушаемоств София, което превърна станцията в найпредпочитаното новинарско радио. Годината беше успешна за
bTV Radio, което спечели честота за излъчване и в град Русе, а към
екипа на радиото се присъедини нов глас – Лили Ангелова, както
и изпълнителната продуцентка на актуални предавания и новини
Жени Марчева.
Новата водеща Лили Ангелова стана част от авторското
публицистично предаване „Важното, казано на глас“,
съвместно с Диана Хаджийска.
Двете водещи, заедно със Светослав Николов пък обогатяват
програмата на радиото и в другото авторскопредаванена bTV
Radio „За града“. Всеки делничен ден от 13:30 до 17 ч. водещите
посрещат на живо в студиото гости и експертни коментатори,
дискутирайки културни събития, актуални социални
проекти и най-важното от новинарския поток.

bTV Radio
Авторскотопредаване „Важното, казано на глас” можете да
следите всеки делничен ден между 18:00 и 19:00 часа в
ефира на bTV Radio. В студиото влизат гости и
експертни коментатори, дискутирайки актуална тема
от деня, която вълнува обществеността. За включване
на слушателите с коментар във „Важното, казано на
глас“ е необходимо обаждане на кратък номер *7576,
без допълнително увеличение на услугата.
bTV Radio е насочено към младата, активна аудитория,
която е постоянно в движение и за която е от ключово
значение да има достъп до новините, информацията и
всички любопитни теми от деня във всеки един
момент, по най-удобния за ползване канал. bTV Radio
достига до аудиторията на места, на които достъпът
до телевизия и интернет е затруднен – в автомобилите
на път за работа или почивка, по време на
развлечения извън къщи и т.н.

JAZZ FM
Jazz FM e единственото радио в България, което излъчва
най-доброто от джаз, соул, блус, фънк и световната музика.
Под мотото „Защото музиката има значение" програмата
представя както утвърдени хитове, така и най-новата музика
от тези жанрове.
В програмата на радиото звучат различни предавания,
представящи в цялост джаз музиката, като започнем от
класически и съвременен джаз, микс от електронна музика и
джаз, латино, соул и фънк.
През 2017 г. радиото стартира нов проект, наречен „Джаз
истории”, в който творците разказват за своята музика с
думи, архивни снимки, неизлъчвани записи и предметни
свидетелства. Проектът включва изложби, концерти,
срещи с почитатели и поредица от интервюта.
„Джаз истории” ще даде основата на виртуален
Музей на българския джаз.
Таргет: 25 – 55 год.

JAZZИСТОРИИ
През 2018 година Jazz FM радио организира срещата-концерт с
кралицата на българския джаз – Лени Вълкова, като част от
проекта „Джаз истории“. След дълго отсъствие от сцената 91годишната прима зарадва почитателите си със своята музика в
литературен клуб „Перото“, със съдействието на НДК. Това беше
първото събитие и интервю на живо, част от проекта на Jazz FM,
който ще продължаваме да развиваме и през 2019 година чрез
срещи с велики джаз изпълнители и чрез разказите им в ефира.
През 2018 година Jazz FM организира също срещи и с именитите
музиканти като покойният вече Димитър Симеонов и великата
Мими Николова. Тези събития са част от дългосрочната
програмна стратегия на радио Jazz FM, насочена към
популяризиране на историята на българския джаз, които ще
доразработваме и през новата година.
Продължителност: целогодишно
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CLASSIC FM
Classic FM радио навърши 24 години в ефир и
продължава да е единственото радио за
класическа музика в България и на Балканите. В
продължение на 24 часа в денонощието радиото
излъчва най-доброто от симфоничната, камерната,
оперната и оперетна музика, както и мюзикъли.
Програмата на радиото наскоро бе обогатена с
кросоувър произведения, които представят в
специална рубрика срещата между класическата и
модерната музика, както и с рубриката Трафик
Релакс – предоставяща един час успокояваща
класическа музика в най-натоварения
драйв тайм.

Таргет: 35+ год.

Z-ROCK
Z-Rock – рок радиото на България, винаги е в
епицентъра на най-горещите рок събития в страната;
Независимо дали сте на път или вкъщи, можете да
слушате Z-Rock през онлайн на
http://www.zrock.bg/online-player/ , с ефирно покритие в
градовете Пазарджик и Гоце Делчев и онлайн на
www.voyo.bg
Z-Rock притежава голяма и лоялна аудитория, която в
социалните мрежи наброява 85 000 души, които
активно участват в кампаниите и инциаитивите на рок
радиото;
Сайтът на Z-Rock предоставя на дневна база найактуална информация за най-важните събития от
родната и международна рок сцената.
Таргет: 18 – 45 год.
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