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N-JOY
Само хитове!
Формат: Hot AC формат - само хитове
Таргет: Масова аудитория 18-45
Покритие: Национална мрежа с обхват в 51 града – найголямата музикална радиоверига в България
Радио N-JOY излъчва специална селекция от наложени
музикални хитове. N-JOY е тоталният лидер в националния
радио ефир с категорични първи позиции в най-широк
спектър от слушателски аудитории. Със свеж, нестандартен и
интригуващ подход - водещите на предаванията зареждат
аудиторията с настроение.
N-JOY създаде най-мащабната радио игра в българския ефир
като собствен подбранд - „Инспектор N-JOY”. Той се наложи
успешно като емблема за реалити радио формат.
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Z-ROCK
Рок радиото на България!

Формат: Аctive and classic rock radio - модерно и интерактивно рок радио
Tаргет: Масова аудитория 19-45 /предимно мъже/
Покритие: Национална мрежа с обхват в 18 града
Радио Z-Rock няма аналог в българския радио ефир. Открояващите и
емблематични гласове и предавания са спечелили страхотна
аудитория от фенове.
Z-Rock e организатор, съорганизатор и партньор на най-големите и
значими рок концерти и събития в страната.
Z-Rock има твърда и лоялна аудитория.
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bTV RADIO
За да знаеш всичко!
Формат: News and talk формат - излъчва и новини на всеки кръгъл час,
както и авторски продукции
Tаргет: 25-45+
Покритие: София, Бургас, Велико Търново, Горна Оряховица, Свищов,
Кърджали
bTV Radio заяви нова и модерна визия на информационното радио. Радиото
е насочено към младата, активна аудитория, която е постоянно в движение
и за която е от ключово значение да бъде добре информирана по всяко
време. bTV Radio дава възможност на радиослушателите да следят всички
емисии на bTV Новините, както и всички актуални предавания на bTV и bTV
Action.
От края на 2015 bTV Radio е с изцяло ново лого и слоган.
Позитивният имидж и силата на бранда bTV се прехвърлят и върху bTV
Radio, като в резултат рекламодателите могат да се възползват от още един
много силен канал за търговски послания.
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JAZZ FM
Защото музиката има значение!

Формат: Тясно форматна радиостанция, излъчваща най-доброто
от джаз, соул, ритъм енд блус, фънк и чил аут музиката
Таргет: 25 – 45 /предимно мъже/
Покритие: София 104 МHz
Jazz FM радио е единствената медия, залагаща на комуникация, в основата на която
е най-качествената и разнообразна музика от зората на джаза до наши дни.
Тази богата селекция е съчетана с елегантен и интелигентен подход към престижна
аудитория с
висок лайфстайл.
Jazz FM радио е организатор на едни от най-големите джаз фестивали в страната,
между които Sofia Jazz Peak, както и съорганизатор и/или медиен партньор на найголемите концерти и значимисъбития за джаз музика в страната.
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Classic FM
Единственото радио за класическа музика в България!
Формат: Тясноформатна радиостанция,
излъчваща популярна класическа музика
Таргет: 35+ /предимно жени/
Покритие: София, 88 МHz
Classic FM е единственото радио в България, което излъчва класическа
музика.Радиото е силен фактор в културния живот в страната ни.
Classic FM е организатор на най-мащабните концерти,
фестивали и събития за този стил музика и се е
наложило като своеобразна институция за
класическа музика в България.
Стилно и съвременно Classic FM радио достига до елитна слушателска
аудитория с висок стандарт на живот. Посланията на рекламодателите в
Classic FM достигат до лоялната аудитория на радиото.
в марката се прехвърлят и върху продуктите на рекламодателите.
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Благодарим Ви за вниманието!
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