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За период от три седмици аудиторията на Radio Fresh! ще се потопи в романтична игра с награди. Всеки 
може да участва, като посети сайта на радиото и открие публикуваното, под формата на сърце,  дневно
любовно послание. За да се регистрира слушателя оставя името си и телефонния си номер, а водещия 
избира на лотариен принцип някой от участниците. Всеки, който получи обаждане от Radio Fresh! и цитира 
любовното послание на деня, участва за награда. Примерни любовни послания: 

Моето щастие с твоето име наричам, защото ти съществуваш и аз те обичам!

Любовта – тя започва тогава, когато заради друг ти си готов да измениш на себе си!

Период: 01.02 - 20.02.2021
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Забавни послания, посветени на месеца на любовта и виното, изработени в аудио джингли, които 
излизат между песните, извън рекламен блок.

Пример: 
Наздраве за тези, които не вярват в любовта от пръв поглед! + спонсорска заставка
Наздраве за всички, които срещат голямата любов... за трети път + споносорска заставка.

Период: 01.02 - 21.02.2021
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Радио FM+ ще предизвика слушателите в 4 седмична романтична радио кампания с награди. Всеки може 
да стане част от играта, като  изпрати имейл, в който описва своята половинка,  телефонния и номер и 
послание, което да и се предаде. Водещият на сутрешния блок Тони Георгиев ще избира едно от 
изпратените писма и ще се обажда на „поръчания“, за да му предаде любовното послание. Всеки, който 
получи обаждане от FM+ участва за награда. Всеки ден с промо анонси и на живо в ефир водещите ще 
анонсират играта и големите награди. 

Период: 01.02 - 26.02.2021
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Месец март е МЕСЕЦ ЗА ЖЕНИ! Направи една 
жена истинска звезда и й подари романтично 
усещане от филм!

Механика на играта: Когато в ефир прозвучи 
незабравимата “Pretty woman” на Рой Орбисън 
слушателите трябва да изпратят на специално 
създаден за играта e-mail точния час, в който е 
прозвучала песента, името си и своя телефонен 
номер. Наградите са както седмични, така и 
една голяма в края на периода.
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Радио FM+ ще провокира своите слушатели да познаят тайния звук, излъчван в ефир. 
Той ще звучи на всеки час, в сутрешния блок “КОФЕИН” с Тони Георгиев. След това ефирният телефон, 0 700 1 
58 58, е отворен за първите трима слушатели, които искат да познаят звука. Всеки ден един от обадилите се и 
познали кой е тайният звук ще спечели награда – 100 лв. осигурени от Радио FM+!

Период: 12.04 - 14.05.2021
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FRESH! RUN –
Празник по повод рождения ден 
на радио FRESH!

През 2021 радио Fresh! отправя предизвикателство към всички, които искат да се включат във FRESH 
RUN. Радио Fresh! в партньорство с 5KM RUN организира празник по повод рождения ден на радио 
Fresh!. Станете част от празника на пролетния FRESH RUN и се включете за участие на традиционния 
5kmrun. Освен спортен адреналин, след финиша всички участници във FRESH RUN ще ги очаква и сцена 
със забавни игри, много музика и свежи награди.

Период: 26.04 – 14.05.2021
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Всяка година Радио FM+ организира своя традиционен празник посветен на Денят на детето - 1 юни. 
Събитието в парк „Заимов“  е съпроводено от много подаръци, спонсорски игри, детски усмивки и 
забавления. Музиката, аплодисментите и танците са гарантирани от популярни български звезди.
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Период: 04.05– 05.06.2021

Слушателите на RADIO FRESH! ще получат уникалния шанс да разкрият музикалния си потенциал, като 
създадат своя музикална селекция. Всеки ще може да посети страницата на кампанията и да избере свой 
плейлист от предложенията, отговарящи на стила и музикалния формат на радиото. Всички слушатели и 
участници ще могат да разглеждат плейлистите на брандирания микросайт. В края на кампанията специално 
създадено жури от нашият екип ще избере най-добрите 10 селекции и в 10 поредни дни ще ги излъчва в 
ефира на RADIO FRESH!, от 19 до 20 часа. Всеки делник в програмата на FRESH! ще се излъчват специалните 
брандирани промо анонси, които ще предизвикват към участие. Допълнително лайв анонси от водещите ще 
информират аудиторията за кампанията.

www.piero97.com



За период от 5 седмици ще предизвикаме аудиторията на Радио Melody да се включи в емоционална игра 
със страхотни награди.  Всеки ще може да участва, като изпрати на e-mail своя снимка от незабравима 
лятна ваканция. Снимките ще бъдат пубикувани в специално създадена галерия във FB страницата на 
Радио Melody, а всеки делник играта ще бъде анонсирана чрез промо анонси в ефир. 
В края на периода, чрез жребий ще определим победител, който печели голямата награда: едноседмична 
почивка за цялото семейство.

Период: 07.06 - 09.07.2021
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Слушателите на радио Fresh! ще могат да „поръчат“ на Блондинките събуждане на любим, приятел или 

познат, който предстои да бъде рожденик. Всеки ще може да изпрати на имейл заявка, а Блондиките на 

радиорадио Fresh! всеки делник ще избират един от записаните и ще се свързват с него в ефир, за да му 

честитят празника и да му дадат награда. www.piero97.com



В активния летен период най-динамичното шоу в програмата на радио FRESH! – POWER REQUEST С РАЯ ще се 
позиционира на посещавани летни точки на българското черноморие. Всеки ден слушателите имат 
възможност да избират музиката, която да звучи в ефир, да поздравят любим човек или да отправят свое 
послание, което да прозвучи на живо от плажно ни студио. Освен много хубава музика, слушателите ще 
участват за дневни награди и две седмични почивки за цялото семейство. www.piero97.com



Кампанията "Убий скоростта, спаси дете" стартира през 2004 г., като насочва вниманието на обществото към 
застрашителния брой пътни произшествия, чиито жертви са деца.  За да напомня това, Радио FM+ избира най-
забележимата мобилна платформа - тази на задното стъкло на превозните средства от градския транспорт. 
Точно там се позиционират сигналните стикери с визията на кампанията. Инициативата излезе и извън 
пределите на София: Сливен, Благоевград, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора. www.piero97.com



Тази есен, радиото без аналог в ефира на България, ще отбележи истински голям празник - 15 години в 
ефир! Поводът ще предизвика огромно вълнение, а кулминацията отново ще събуди интереса и 
нетърпението на всички фенове. Ще празнуваме в ефир и извън него с много качествен рок и страхотни 
водещи. 

Z-ROCK 15th Birthday

Период: 20.09 – 13.10.2021
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Радио FM+ празнува рожден ден. Ще празнуваме в ефир със страхотните водещи, много музика и изненади. 

FM+ BIRTHDAY

Период: 27.09 – 15.10.2021
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