
 

Радио ENERGY вече звучи в Плевен и Сливен! 
Станцията с най-много хитове от 90-те – с повече от 200 000 

нови слушатели! 

Радио ENERGY – радиото, което пуска любимите хитове от 90-те години до днес, 
вече звучи в град Плевен на 99.3MHz и в град Сливен на 98.00MHz. С тези два нови 
града, честотите на станция номер едно за любимите песни от 90-те до днес, стават 
23 в цялата страна. Така Радио ENERGY може да бъде музикалната компания на 
пътуващите по целия път на магистрала Тракия – от София до Бургас! 

Основният акцент в музиката на радио ENERGY – безспорните хитове на 90-те, 
звучат в комбинация и с най-големите хитове от последните няколко години. 
Активните българи на възраст между 20 и 45 години предпочитат да започват деня 
си с единственото в българския ефир сутрешно request шоу – ENERGY Request. 

 

Радио ENERGY е станцията, която среща слушателите си с любимите изпълнители 
от 90-те до днес не само в ефира си, а и на живо на партита и концерти. Радио 
ENERGY стана част от най-горещото лятно събитие на август 2019 – Spice Music 
Fest, където повече от 16 000 човека два дни пяха и танцуваха с East 17, Dr.  Alban, 
REDNEX, La Bouche, SNAP, HADDAWAY, 2Brothers on the 4th floor, Capella, Deep Zone, 
Ice MC, No Mercy, 2 Unlimited и др. 

 

Радио 1 звучи вече и в Шумен на 88.3MHz. 

Отделен е рекламен ефир на Радио 1 в Плевен, за удобство на 
местни рекламодатели. 

Станцията излъчва на 39 честоти в цялата страна! 

Радио 1 – радиото, което пуска класическите хитовe на последните седем 

десетилетия и любимите песни на поколения българи, вече звучи и в град Шумен 

на честота 88.3 MHz! 

В продължение на повече от 16 години, Радио 1 е една от най-слушаните и 
комерсиално успешни станции в България. С насочеността си към аудиторията на 
възраст над 35 години, Радио 1 продължава да е предпочитан партньор на огромна 
част от българския бизнес, в стремежа му да достигне по-пълноценно до крайния   
потребител. 

През месец март тази година радиото прозвуча за първи път и в град Плевен на 

107.6MHz, където е обособен отделен рекламен ефир за удобство на 

местните рекламодатели. 

С новата честота в Шумен, градовете, в които излъчва Радио 1, стават 39 в цялата 

страна! 

Почитателите на Радио 1 и Радио 1 Рок могат да ги слушат и онлайн на 

www.radio1.bg и на www.radio1rock.bg или чрез мобилните приложения на своите 

смарт телефони и мобилни устройства. 

www.piero97.com
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