
 
 

 

 

 

Радио N-JOY лидер в радиоефира 
 

11 първи позиции за най-слушаното радио в страната 

 

  Според данните за месец октомври на пипълметричната агенция ГАРБ, най-голямата 

музикална радио верига в България - радио N-JOY,  бележи челни позиции в основните 

слушателски категории и заема общо 11 първи места в следните категории: 

 18 – 34 по рейтинг и слушани минути средно на ден на национална база 

 18 – 34 по брой уникални слушатели на месечна, седмична и дневна база  

 18 – 34 по рейтинг и слушани минути средно на ден на градска база 

 18 – 34 по брой уникални слушатели на месечна , седмична и дневна база на градска 

база 

 15 – 25 първо място по рейтинг и слушани минути средно на ден на градска база 

 15 – 25 на първо място по слушатели на месечна, седмична и дневна база на градска 

база 

 25 – 45 първото поп радио по рейтинг и слушани минути средно на ден на градска база 

 25 – 54 първото поп радио по рейтинг и слушани минути средно на ден на градска база 

 15 – 54 първото поп радио по рейтинг и слушани минути средно на ден на градска база 

 15 – 54 на първо място по брой слушатели на месечна и седмична база на градска база 

 15 – 69 на първо място рейтинг и слушани минути средно на ден в София – град 

  

Тези резултати затвърждават лидерските позиции на радио N-JOY като най-слушаното радио в 

България.  

Програмата на радио N-JOY представя само хитове, забавни предавания, свежи водещи, 

страхотни игри и много добро настроение. Всяка делнична сутрин с вас е емблематичният 

Инспектор N-JOY, следван от шоуто "От 10 до 14 с Нейа" и предаването "Приятно разсеяни с 

Деси". Работният ден завършва с усмивка и "Party Time по радио N-JOY", а съботния следобед 

споделяте с "N-JOY Top 40 с Ники".  

Радио N-JOY е част от богатото портфолио на bTV Radio Group, заедно с bTV Radio, Z-Rock, Jazz 

FM и Classic FM . 

Можете да слушате програмата на радио N-JOY също и онлайн на http://www.njoy.bg/online-

player/, както и във Фейсбук https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/, където можете да 

гледате и интервюта с гостите на радио N-JOY. 

 


