Дирекция „Стратегическо развитие, маркетинг и реклама“
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Доверие в
медиите

Доверие в
радиото

Групата на БНР
• Две национални радиопрограми - „Хоризонт“ и „Христо Ботев“
• Девет регионални - Радио София, Радио Благоевград, Радио Бургас, Радио Варна, Радио
Видин, Радио Кърджали, Радио Пловдив, Радио Стара Загора и Радио Шумен.
• Радио България, което публикува на десет езика

• Музикална къща - Симфоничният оркестър, Биг Бендът, Оркестърът за народна музика,
Смесеният хор и вокална група Радиодецата
• Детският радиохор на БНР
• Детското.БНР
• Бинар - мултиплатформа за музика, изкуство и култура

Програма
„Хоризонт“
• Програма „Хоризонт“, със своята 50 годишна история, е абсолютен лидер в Групата на
БНР. Слуша се от над 2 млн. души месечно.
• Аудиторният дял на програма „Хоризонт“ е 10,9%, което е повече от два пъти и
половина разлика от следващата радиостанция със сходен, информационен характер
– Дарик радио (4,7%).
• Топ предаванията на програма „Хоризонт“, които привличат най-много
рекламодатели са:

 „Преди всички“
 „Хоризонт до обед“
 „12+3“
 „Нещо повече“
 „Събота 150“
 „Неделя 150“
 „Политически НеКоректно“

Аудиторен дял на
информационните радиостанции

Хоризонт

Политически
НЕкоректно
• Най-новото предаване на програма
„Хоризонт“ – „Политически
НЕкоректно“ с водещи две от
емблематичните имена за БНР –
Петър Волгин и Силвия Великова,
събира висока слушаемост.
• За два месеца предаването има
сериозна аудитория, както в ефира,
така и в социалните медии.

Програма „Христо
Ботев“
• Втората национална програма на БНР – „Христо Ботев“ е
утвърдена и с лоялна аудитория
• Единствената национална радиопрограма за култура и
изкуство предстои да отбележи своята 50 годишнина.

• Месечно, програма „Христо Ботев“ се слуша от над 376
000 слушатели, като те прекарват средно по около 1
астрономически час с предаванията й.
• Всеки ден от 7.20 до 8.00 часа, програма Христо Ботев
започва с „Детското.БНР“.
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Покритие на радиостанциите по градове

Радио Благоевград
• Радио Благоевград или „Радиото на Югозапада“, е абсолютен
лидер за Благоевградския регион. Средно месечно се слуша от
над 380 000 слушатели.

• Водещи предавания:
• „Днес“
• „С усмивка в събота“
• „На отворен прозорец “
• „Артсезони“

• „Чартшоу“
• „Ефир за приятели“

Радио Бургас
• Радио Бургас достига до над 84 000 слушатели средно
месечно, като те прекарват средно по един час на ден
с тази програма на БНР.
• Водещи предавания:
 “С усмивка за вас от БНР Бургас”
 „Булевард Демокрация“.
 „Зона музика“
 “Ева в неделя”
 „Мюзик пойнт“

Радио Варна
• Радио Варна достига до 60 000 слушатели средно
месечно, като те прекарват около 75 минути на ден с
регионалната програма на БНР. Силен интерес към
програмата има в почти целия часови диапазон 7-18
часа.
• Водещи предавания:

 „Новият ден“
 „На светло“.
 „Съботна трапеза“
 „Неделна наздравица“

 Jam Session
 “Гравитация 0”
 “Позиция”
 Post Factum
 “Архитектурата на Стара Варна”

Радио Видин
•

Радио Видин се слуша от близо 200 000 слушатели месечно, като
те демонстрират изключителна лоялност към регионалната
програма на БНР – средното времетраене, което те прекарват на
ден с радио Видин е над три часа и половина. Радио Видин на
БНР е първото най-слушано радио в региона на Видин, Враца и
Монтана.

•

Водещи предавания:

 „Посоките на делника“
 „Цветовете на деня“
 „Снимката на деня“
 „Пица на парче“
 „Неделник“
 „Класик час“
 „Агенция Куку-Руку“
 „Планета Латино“

Радио Пловдив
•

Радио Пловдив се слуша от около 80 000 слушатели месечно,
като те прекарват с регионалната програма на БНР средно повече
от един час дневно.

•

Радио Пловдив е информационният лидер на Южна България.
Първостепенно място в програмата му заемат емисиите
«Новини». Наред с информационните предавания ефирът на
Радио Пловдив предлага музика за всякакъв вкус, както и
множество изкушения за меломаните - класации, поп-новини,
любопитна информация от света на шоу бизнеса, концерти
класическа музика на живо, кънтри, рок, хеви метал, денс, ню
уейв, джаз, български фолклор.

•

Водещи предавания:

 „Точно днес“
 „Стари, но златни“.
 „Срещите“

Радио София „Гласът на столицата“
Регионалната програма на БНР в София и региона е с
изцяло променена концепция. Обновеното градско радио
излиза навън, при хората, в техния квартал, на тяхната
улица, при техните проблеми.
В екипа на радио София работят певицата Прея,
известният DJ Мартен (Мартен Роберто), Боби Иванчев от
дует „Авеню“, Камен Алипиев и още много любими
гласове от ефира.
Водещи предавания:
 „Радиокафе“
 „Ритъмът на столицата“
 „Трафик София“.
 „Късното шоу“

Радио Стара Загора
• Радио Стара Загора се слуша от около 152 000 слушатели
месечно. Средно на ден, тези слушатели прекарват с
регионалната програма на БНР приблизително един
астрономически час.
• Водещи предавания:
 "Репортер"
 "Час пик"
 "60 минути повече"
 "От извор се песен лее"
 "Спортен калейдоскоп"

Радио Шумен
•

Радио Шумен е една от най-слушаните радиостанции в
Североизточна България. Програмата достига до над 250 000
човека месечно, които слушат предаванията над час и половина
средно на ден. С тези резултати, програма Шумен на БНР е и
първото най-слушано новинарско радио в региона.

•

В делничните дни, висок рейтинг е отчетен от предаването
„Оттука започва денят“, както и излъчваните непосредствено
след него публицистични предавания между 11 и 12 на обяд. В
следобедните часове „Днес“ също се радва на значителен
слушателски интерес.

•

В съботно-неделните дни най-предпочитани издания са „Щура
събота“ и „Истории за историята“.

•

Публикациите в сайта на Радио Шумен събират над 6 милиона
четения, а последователите на фейсбук страницата са над 45
хиляди.

Радио Кърджали
Радио Кърджали е най-новото
попълнение в Националната
обществена радиомрежа
Водещи предавания:
„Полет над Родопите“
„Добро утро“
„След първото кафе“
„Пица на парче“
„Голямото междучасие“

Радио България

• Информационният сайт „Радио
България“ има рубрики на 10 езика:

 Български език
 Английски език
 Немски език
 Руски език
 Френски език
 Испански език
 Сръбски език

 Гръцки език
 Албански език
 Турски език

Музикалната къща
• Симфоничният оркестър е водещ оркестър в музикалната култура на
България и в общността на европейските радиоформации.
• Оркестърът за народна музика е създаден през 1952 г. с идеята за
богата звукозаписна дейност за попълване фонда на радиото.
• Биг бендът е създаден през 1960 г. и оттогава работи непрекъснато с
големи имена от българската и световна музикална сцена.
• Вокалната група “Радиодеца” е създадена през ноември 1990 г.
Малките певци са на възраст между 5 и 11 години се радват на
популярност в цялата страна. Имат издадени 7 самостоятелни албума.
• Смесеният хор е създаден през 1952 г. Съставът е сред малкото
професионални хорови колективи в България.

Детският радиохор
• Вече 60 години Детският радиохор радва
почитатели по цял свят, а през годините
Детският радиохор се превърна в културна
емблема за БНР и страната ни. Само в Япония
хорът е направил 18 турнета и е изнесъл
повече от 500 концерта. Вече 40 години с найдобрия детски хор работи маестра Венеция
Караманова. Тя е главен диригент на хора
след смъртта на основателя му - маестро
Христо Недялков.
• През 2020 г. Детският радиохор отбеляза
своята 60-годишнина с валидирането на
специална пощенка карта и печат.
• През ноември 2020 г. Детският хор на БНР
спечели първа награда на Осмия
международен конкурс Ян Сибелиус Фест –
Финландия. Радиохорът стана
безапелационен победител в категория
„Детски хорове до 16-годишна възраст.“

Детското.БНР е забавен сайт за деца със симпатична
визия, безопасно съдържание и разнообразна програма.

Детското.БНР

Разказват се интересни истории и се пуска музика
изцяло съобразена с детската аудитория.
Материали за деца, представени по достъпен начин с
приятни гласове .

Бинар

• Бинар е мултиплатформа за музика, изкуство и култура. На нея могат
да се открият фънк, поп, джаз, класика, бг и световна музика, както и
интересни и любопитни факти за театъра, киното и целия културен
живот.

Благодаря за вниманието!

Забележка: Всички цитирани данни са на
социологическа агенция ГАРБ. В презентацията е
включена информация и от изследване на EBU https://www.ebu.ch/contents/events/2020/05/trust-inmedia-webinar-inc-covid-19special/presentations/watch-the-webinar.html

