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Въпреки множеството 

медийни канали,

радиото достига 

до 89% от населението на

месечна база (15 - 69г.) и

до 93% от живеещите в

градовете на месечна 

база (25 - 54г.)*
 

*ГАРБ, септември 2021www.piero97.com



Радиопотребление
 

Ние знаем Ние знаем Ние знаем когакогакога  и  и  и къдекъдекъде  е аудиторията ви. е аудиторията ви. е аудиторията ви.   
Това ни позволява да ви предлагаме Това ни позволява да ви предлагаме Това ни позволява да ви предлагаме по-добро рекламно времепо-добро рекламно времепо-добро рекламно време  в ефира. в ефира. в ефира.

*ГАРБ, септември 2021www.piero97.com



ПРЕДИМСТВА

РазпознаваемиРазпознаваемиРазпознаваеми   
брандовебрандовебрандове

Покриване на широкаПокриване на широкаПокриване на широка
аудиторияаудиторияаудитория
с минимално припокриване нас минимално припокриване нас минимално припокриване на
таргет групитетаргет групитетаргет групите

Уникалност в програмноУникалност в програмноУникалност в програмно
отношениеотношениеотношение
с присъствие на любими водещис присъствие на любими водещис присъствие на любими водещи   
и музикаи музикаи музика

Реализиране на множествоРеализиране на множествоРеализиране на множество
нестандартни проектинестандартни проектинестандартни проекти

ПрофесионалноПрофесионалноПрофесионално
отношениеотношениеотношение

Ефективност чрезЕфективност чрезЕфективност чрез
повтаряемост приповтаряемост приповтаряемост при
изгодни условияизгодни условияизгодни условия   www.piero97.com



ИЗБЕРЕТЕ
Радио "Веселина"Радио "Веселина"Радио "Веселина"

Медията стартира преди 29 години в Пловдив иМедията стартира преди 29 години в Пловдив иМедията стартира преди 29 години в Пловдив и
прераства в национална мрежа от станции в големитепрераства в национална мрежа от станции в големитепрераства в национална мрежа от станции в големите

градове на България. Тя е една от първитеградове на България. Тя е една от първитеградове на България. Тя е една от първите
радиостанции, които бележат началото нарадиостанции, които бележат началото нарадиостанции, които бележат началото на

частното частното частното радиоразпръскване в страната.радиоразпръскване в страната.радиоразпръскване в страната.
   

Радио "Веселина"Радио "Веселина"Радио "Веселина"  е сред лидерите на е сред лидерите на е сред лидерите на
   радиопазара и достига до слушатели нарадиопазара и достига до слушатели нарадиопазара и достига до слушатели на      възраст отвъзраст отвъзраст от

20 до 50 години. Радио "Веселина" излъчва20 до 50 години. Радио "Веселина" излъчва20 до 50 години. Радио "Веселина" излъчва
поп-фолк хитове и балканска музика,поп-фолк хитове и балканска музика,поп-фолк хитове и балканска музика,

както и поп и естрадакакто и поп и естрадакакто и поп и естрада ...
   

Слоганът на радио "Веселина"Слоганът на радио "Веселина"Слоганът на радио "Веселина"
е е е „Най-добрият микс от песни“„Най-добрият микс от песни“„Най-добрият микс от песни“ ...

   
Уникалният музикален подбор,Уникалният музикален подбор,Уникалният музикален подбор,

   наложените във времето предавания и познатитеналожените във времето предавания и познатитеналожените във времето предавания и познатите
гласове от ефира достигат до гласове от ефира достигат до гласове от ефира достигат до многобройна,многобройна,многобройна,

   широка и лоялна аудиторияширока и лоялна аудиторияширока и лоялна аудитория !!!www.piero97.com



Програма
0:00 - 6:00
пон - съб

7:00 - 10:00 
пон - пет

НАЙ-ДОБРИЯТ МИКС ОТ ПЕСНИ
Селекция от най-добрата музика от стиловете попфолк, естрада и балканска музика.

КАПУЧИНО 
Сутрешното развлекателно предаване на радио "Веселина". Водещ е Вера Черкезова, която обсъжда всекидневни актуални
теми, като призовава слушатели да споделят мнение и опит на живо в ефир.

10:00 - 13:00 
пон - пет

ВИП ЗОНА
Светското предаване с водещ Светлана Кабаиванова. Обсъждат се актуални новини за известни личности, артисти,
изпълнители и инфлуенсъри, които често гостуват и споделят подробности за живота си.

13:00 - 15:00
19:00 - 23:00 

ЧЕСТИТО
Поздравителното шоу по радио „Веселина“, в което слушателите могат да направят поздрав всеки ден от седмицата. Те избират
и музиката във вечерните му издания. През почивните дни звучи и между 12:00 и 16:00ч. Водещи са Деси Николова, Милен
Ангелов, Данаил Лесички, Методи Вълчев.

18:30 - 19:00 
неделя

Веселина ТОП 5
Ежеседмичната класация с водещ Дани, която събира 5 нови попфолк хита всяка неделя. Гласуването се провежда на
www.radioveselina.bg от неделя до четвъртък в 12ч. на обяд. 

пон - пет

11:00 - 12:00 
събота

11:00 - 12:00 
неделя

16:00 - 19:00 УСМИВКИ
Следобедното шоу на радио "Веселина" с водещ Мария Колева предлага приятна компания за всички работещи и различни
предизвикателства към тях. Отразява и случващото се в страната, информира за различни културни и интересни събития, както и
актуална пътна информация за всички шофьори.

Неделна разходка
Ако обичаш пътешествията - пътувай мислено с Деси Николова всяка неделя. Ще ти водим до различни дестинации, за да ти
разкажем най-интересното, което можеш да видиш, опиташ и правиш там.

Доктор Здраве
Предаването „Доктор Здраве“ с Мария може да слушате всяка събота от 11 до 12 часа. Не пропускайте съветите на водещи
специалисти по актуални теми, свързани с физическото и психическото ни здраве, красотата и др.

www.piero97.com

https://www.radioveselina.bg/vodeshti/marija


Покритие

www.piero97.com



Социални мрежи 

Followers:
74 051

Average Reach:
80 957

Average engagement:
28 597
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Средномесечни данни
ноември 2021

www.piero97.com



Изберете

Радио "Витоша" Радио "Витоша" Радио "Витоша" официално стартира наофициално стартира наофициално стартира на 7 януари 1991 г. 7 януари 1991 г. 7 януари 1991 г.
Форматът на радиостанцията е HOT AC, включващ Форматът на радиостанцията е HOT AC, включващ Форматът на радиостанцията е HOT AC, включващ модернитемодернитемодерните
хитове и най-доброто от последните десетилетия.хитове и най-доброто от последните десетилетия.хитове и най-доброто от последните десетилетия.
Музикалният формат и присъствието на емблематичниМузикалният формат и присъствието на емблематичниМузикалният формат и присъствието на емблематични
радиоводещи гарантират широк кръг слушатели –радиоводещи гарантират широк кръг слушатели –радиоводещи гарантират широк кръг слушатели –   
активна градска аудитория на възрастактивна градска аудитория на възрастактивна градска аудитория на възраст   
между 25 и 45 години.между 25 и 45 години.между 25 и 45 години.

Предаванията са развлекателни със забавни акценти.Предаванията са развлекателни със забавни акценти.Предаванията са развлекателни със забавни акценти.   
Ежедневно се дискутират теми за взаимоотношенията междуЕжедневно се дискутират теми за взаимоотношенията междуЕжедневно се дискутират теми за взаимоотношенията между
хората, в семейството и в работата.хората, в семейството и в работата.хората, в семейството и в работата.

Целта на медията е да бъде Целта на медията е да бъде Целта на медията е да бъде интерактивна и модерна,интерактивна и модерна,интерактивна и модерна,    
следвайки модела на европейска радиостанция.следвайки модела на европейска радиостанция.следвайки модела на европейска радиостанция.

Радио "Витоша" Радио "Витоша" Радио "Витоша" е наложена марка на медийния пазар ие наложена марка на медийния пазар ие наложена марка на медийния пазар и
вече 30 години има за цел освен да забавлява, и да възпитававече 30 години има за цел освен да забавлява, и да възпитававече 30 години има за цел освен да забавлява, и да възпитава
своята аудитория чрез темите от деня, с информация и музика.своята аудитория чрез темите от деня, с информация и музика.своята аудитория чрез темите от деня, с информация и музика.

www.piero97.com



Тройка на разсъмване

Вече 22 години сутрешният блок на радио "Витоша" -
„Тройка на разсъмване”, е емблематично
предаване, в което слушателите могат свободно да
коментират темата на деня. Подбират се теми и
проблеми от различни сфери на обществеността,
забавни акценти, касаещи взаимоотношенията във
връзка, семейство, работа. Слушателите на „Тройката”
участват активно в шоуто, предлагат свои теми, които
се обсъждат в ефир. 

Социалните каузи 
Те са важна част от „Тройка на разсъмване”. От 2005 г. насам
кампанията „Повече българчета за България” дава
възможност на много двойки да имат деца. Заедно с фондация
„Искам бебе” предаването работи по програма за донорството
на генетичен материал. Благодарение на кампанията са родени
над 300 деца през годините.

www.piero97.com



Програма

6:00 - 10:00
пон - пет

ТРОЙКА НА РАЗСЪМВАНЕ
Най-слушаното сутрешно радио шоу в България с водещи Милена, Кирил и Тодор ви среща с
различни гледни точки, невероятно силни емоции и възможност да спечелите от късмета и
знанията си. Слушателите участват активно в шоуто и предлагат свои теми, които се обсъждат в
ефир.

10:00 - 14:00 
пон - пет

OFFICE BREAK
Предаване, което проповядва максимата, че най-якото време от деня настъпва не с тръгването
от офиса, а когато пристигнеш в него. Любопитни факти, здраве, въпроси и новини от
музикалния свят и науката, споделени от Боби.

14:00 - 17:00 
пон - пет

VITOSHA ON AIR
Мястото в ефира за кино, технологии, звездни новини, сериали и спортни събития. Всички тези
теми попадат в ресора на Стоян и времето, в което владее ефира на радио „Витоша“ преди края на
работния ден.

17:00 - 20:00 VITOSHA DRIVE
Работният ден си отива и го изпращаме с гласа на Ева! При нея можете да направите поздрав 
между 17 и 20ч. по телефона или през социалните ни мрежи. Енергизиращо присъствие 
с новини, свързани с песни, видеа, светски новини и събития и идеи за отпускане в края на деня.

10:00 - 11:30 
събота

VITOSHA ТОP 20 
Ежеседмичната класация с водещ Боби, която събира 20-те най-излъчвани хита в ефира на 
радио "Витоша" от изминалата седмица. Повторението е в неделя между 17 и 18:30 ч.

пон - пет

www.piero97.com



Социални мрежи 

Followers:
60 078

Averge Reach:
62 864 

Average Engagement:
21 981
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Средномесечни данни
ноември 2021 

Followers:
75 897

Average Reach:
98 610

Average Engagement:
47 165

VIBER

Followers: 3320
Average active users: 415
Average page viewers: 3923

www.piero97.com



Покритие

www.piero97.com



Изберете

Magic FM
 
 

Радиостанцията е ориентирана към 
аудитория на възраст между 25 и 50 години. 

Започва излъчването си през 2001 година 
като радио „Атлантик“, а от април 2010 година

променя името си на Magic FM. Станцията с 
най-добрата музика от последните 4 десетилетия има

покритие в София, Пловдив, Габрово и Козлодуй.
 

Слоганът на Magic FM e „Най добрата музика“.
www.piero97.com



Изберете

 Телевизията има уникална програмна
схема, която отличава медията от
останалите формати на пазара в
България. Излъчва утвърдени хитове
от световната сцена, както и
емблематични български песни от
последните десетилетия. Амбицията на
Magic TV е да покрива нуждите на
широка аудитория в активна работеща
възраст между 20 и 60 години.

www.piero97.com



Програма

6:00 - 8:00
пон - пет

MAGIC START
Любим старт на деня с хитове за събуждане и добро настроение през целия ден.
Песните се редуват с новини на всеки час.

8:00 - 11:00 
пон - пет

СУТРИН с МИТКО ПАВЛОВ
Едно от най-слушаните сутрешни радиопредавания с водещ Митко Павлов.
Неподправен стил, алтернативна музика и добро настроение всяка сутрин.

11:00 - 15:00 
пон - пет

РАБОТНО ВРЕМЕ с ЕЛЕНА БОЗОВА
Часове, отдадени на теми, свързани с култура и изкуство, актуални събития и новини за
изложби, концерти и световни сензации от изобразителното изкуство. За всичко това се
грижи Елена Бозова.

15:00 - 16:00 QUIZ SHOW с АСЯ АЛЕКСАНДРОВА 
Алтернативните и интересни теми са тук: астрология, езотерика, литература и здраве. 
Полезни съвети за балансиран живот и спорт и много игри с награди - с позитивна нагласа от Ася.

16:00 - 20:00 
пон - пет

ДОТУК ДОБРЕ с ДИНКА ЖЕЛЯЗКОВА 
Музикални двубои, трафик новини и тема на деня, свързана с актуални събития ни предлага Динка
Желязкова всеки делничен следобед. В петък представяме нова музика от 19ч. и класацията MAGIC TOP 5,
която феновете подреждат в социалните ни мрежи през седмицата.

пон - пет

www.piero97.com



Социални мрежи
Fa

ce
bo

ok

Followers:
37 336

Average Reach:
42 678

Average Engagement:
24 113

Средномесечни данни
ноември 2021 www.piero97.com



Покритие
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Изберете

THE VOICE TV
Стартира през ноември 2006 година с национално 
 покритие. Това е марката, зад която стоят
предпочината музика и качествена визия на един
завършен продукт – двата основни елемента, на които
е подчинена програмната концепция на медията.
Телевизията предлага на аудиторията си (12 - 29 години)
телевизионна програма, съчетана с поднасяне на
актуална информация от шоубизнеса и развлекателни
предавания, рубрики и класации.

Радио THE VOICE
През 2007 година стартира излъчване на радио 
The Voice. Аудиторията обхваща слушатели от 
12 до 29 години. Радио The Voice се излъчва 
в София, Пловдив, Бургас и Поморие, Карнобат,
Смолян и Кърджали. Регистрира много 
слушатели и онлайн на www.thevoice.bg. 
Форматът на радиото е Contemporary Hit 
Radio (радио за съвременни хитове).

www.piero97.com
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Followers:
225 773

Average Reach:
161 838

Average Engagement:
49 480

Ti
kT

ok

Followers:
45 588
Reach:
158 603
Impressions:
671 691
Interactions:
52 553

Followers:
над 24 000
Likes:
над 144 000

Социални мрежи 

Средномесечни данни
ноември 2021 

VI
BE

R

Followers:
6980
Daily Active
Users:
5798
Message
Reactions:
300 до 400  

www.piero97.com



Програма радио

Morning Voice 

BG VOICE TOP 10

В компанията на Дивна се събуждаме всяка делнична сутрин между 08:00 и 12:00
часа в Morning Voice по радио The Voice.

IVO on THE VOICE 

Класацията, в която всяка седмица феновете могат да гласуват за любимите си
български изпълнители и техните най-нови проекти. Гласуването се осъществява
на www.thevoice.bg. Класацията се излъчва всеки петък между 20:00 и 21:00ч.  

Добре познатият и усмихнат глас от сутрешния блок, Иво, можеш да чуеш в IVO on
THE VOICE. Предаването се излъчва всеки делничен ден от 17:00 до 20:00 часа с най-
големите хитове, новини и трафик информация.

Radio Airplay
Chart Top 30

Radio Dance 
TOP 10

Класацията, в която са подредени 30-те най-излъчвани песни за седмицата в
ефира на радио и телевизия The Voice. Хитовете са на база реални излъчвания в
ефир. Излъчва се всяка събота от 14:00 часа, с повторение в неделя от 20:00 часа.

Класацията включва Топ 10 на най-добрите клубни парчета от българската,
европейската и световната музикална сцена, които подреждат феновете на
www.thevoice.bg. Radio Dance Chart се излъчва в петъчната вечер от 21:00 ч.

www.piero97.com

https://thevoice.bg/broadcasters/ivo-b14.html


PLANET VOICE

WISHLIST

Предаване за най-интересното от света на шоубизнеса – любопитни факти за звездите,
премиери на нови песни и интервюта с най-горещите български и световни изпълнители, актьори,
инфлуенсъри и всички любимци на младите и активни хора. Лица и водещи са Даяна Христова,
изпълнителят, ТикТокър и влогър BALLAN и слънчевата Ева Георгиева.

Програма телевизия 

1ARTIST 3HITS 

Предаването за поздрави в ефира на THE VOICE TV. Феновете поръчват любимите си парчета на
www.thevoice.bg, а ние ги излъчване в делничните дни между 18:10 и 19:00ч.

Ежедневна рубрика, която се излъчва от 11:00 до 11:10ч. и от 21:00 до 21:10ч. В нея събираме по 3
хита от един и същ актуален изпълнител.

TV AIRPLAY CHART В класацията събираме 30-те най-излъчвани песни за седмицата в ефира на радио и телевизия
The Voice. Излъчва се всяка събота от 10:00 часа, с повторение в неделя от 19:00 часа.

BG VOICE TOP 10 Класацията, в която всяка седмица феновете могат да гласуват за любимите си български
изпълнители и техните най-нови проекти. Гласуването се осъществява на www.thevoice.bg.
Класацията се излъчва всеки петък между 20:00 и 21:00ч. 

#InfluenceMe Скачаме смело върху гребена на инфлуенс вълната с предаването #InfluenceMe с Ева.
Продукцията отговаря на нарастващия интерес на младите хора към инфлуенсърството, като се
снима извън студиото и всяка седмица имаме различен гост.
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Покритие
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Отдел “Новини” е извън рамките на програмната координация 
на четирите радиостанции, защото оперира във всяка една от тях. 

Състои се от Главен редактор, четирима ефирни новинари, които са 
и редактори в сайтовте на четирите медии, 
както и още двама редактoри за сайта на The Voice. 

Новините в ефира на радиостанциите са актуални, политически, 
икономически, обществени, здравни, спортни. В сайтовете на 
радиостанциите новините са свързани с музика, шоубизнес, кино, култура.

НОВИНАРСКИ ЕМИСИИ
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Благодарим за вниманието!
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