
Пазар
City Radio е најслушаното локално радио во 
Македонија, кое го покрива етерот во радиус од 
30км од центарот на Скопје. Тоа станува популарен 
урбан бренд и најслушано локално радио по само 
една година од своето отворање. Со воведување 
на можноста за дигитален пренос, во 2003 година 
бројот на слушатели значително расте и останува 
непроменет во текот на сите овие години. Денес, 
радиото го слушаат 100.000 аналогни слушатели. За 
тоа докажува фактот од 400 е-писма и 5.000 ЅМЅ 
пораки месечно.

На веб страната www.cityradio.com.mk, 
слушателите од секаде низ светот имаат можност 
да слушнат одбрана, нова и најчесто 
непромовирана музика, како и актуелни музички и 
филмски информации. Ова е музичко радио кое 
поддржува 24 часа музика. Ако амплитудата на 
слушаност на радиото нема некои значителни 
падови или растења, интересно е да се напомне 
дека она што константно расте е тимот кој стои 
зад комплетната реализација на она што во етерот 
се слуша како City Radio.

Достигнувања
Во својата шест годишна забележливо успешна 
работа, City Radio се здоби со многу плакети, 
признанија и благодарници од локален, национален 
и светски карактер.

Наградувани се и радио емисии кои во овие 
неколку години на постоење на радиото, се 
здобиле со епитетот култни.

Во 2003 година „Златна Бубамара” за 
најслушана емисија добива Groove Relation, емисија 
која, од отворањето на City Radio до денес, 
редовно се емитува секој работен ден, од 20 до 22 
часот.

Во 2006 година „Златна Бубамара” за 
најслушана емисија добива легендарната Балканска-
е-банка, која на фреквенцијата на City Radio се 
емитуваше секој понеделник и вторник после 
полноќ.

Во 2007 година „Златна Бубамара” за најдобар 
радио водител добива Петар Ѓошев.

Во 2007 година радиото добива сертификат за 
членство во Европската Бизнис Асоцијација.

Заради својата донаторска и поддржувачка 

активност, радиото добива многу признанија и 
благодарници.

Во 2003 година доделена е Благодарница за 
помош при реализација на проектот „Пролетен 
Ден во Европа - Плоштад Македонија”.

Во 2005 година доделена е Благодарница од 
Црвениот крст на град Скопје за хуманата кампања, 
„Сите сме нивни деца - Да им помогнеме на 
старите лица”.

Благодарница за помош и овозможување на 
пристапот до информации и знаење е доделана на 
лицата со хендикеп „Отворете ги прозорците”.

Во 2006 е доделено Признание од 
Меѓуопштинскиот центар за социјална работа, за 
помош и значаен придонес за децата без 
родителска грижа.

Благодарница од МАССУМ, Младинска 
Асоцијација е доделена на средните стручни 
училишта во Македонија за особен придонес и 
поддршка на нивните активности.

City Radio донирало средства на Детската 
клиника за онкологија во Скопје во 2006 година.

По повод 50 години од постоењето на AISEC, 
City Radio добива Благодарница и признание за 
укажана доверба и помош од AISEC Македонија.

Историјат
City Radio го добива своето место во етерот на 25 
септември 2002 година, кога со комплетна 
програма составена од пет радио емисии, исто 
толку водители и технички реализатори, во 8 часот 
наутро, со темата Love is in the Air на Steve Allen, ја 
започнува комерцијалната радио шема на 24 часа 
музика. Заради квалитетот на тимот кој ја реализира 
програмата и заради високиот коефициент на 
слушаност, се јавува потреба од проширување на 
радискиот тим. Со двајца нови водители и вкупно 
десет нови технички реализатори, новинари, 
креативци, во 2003 година City Radio реализира 
поширок дијапазон ангажмани, меѓу кои следење и 
организирање на музички случувања во и надвор од 
Македонија.

Во 2008 значајна промена се случи во 
програмската шема на радиото. Од 8 до 10 часот 
наутро слушателите го добија нивниот омилен Talk 
Show мајстор, Виктор Петров - Викса, кој се 
повлече од својата полноќна емисија за сметка на 

утринската, што се покажа како вистински погодок 
и за радиото и за слушателите.

Она што City Radio го практикува како совршен 
концепт на комерцијално радио е перфектниот 
склоп на препознатливи водители, прецизно 
одбрана музика, техничка реализација и креативен 
тим. Водителите се оние кои ги следат слушателите 
низ времето, им го нудат она на кое ги навикнале, 
одговараат на нивните барања, а пред сè, секогаш 
третираат актуелни теми со цел да се предизвика 
убавото расположение. Музиката е секогаш во 
склоп на концептот на емисијата, кој низ годините 
е обично ист, а тоа е она што слушателите со 
години ги задржало на оваа фреквенција. City Radio 
во својата релативно куса историја, секогаш е дел 
од големите градски или национални случувања од 
забавен карактер. Во топлиот и во студениот дел 
од годината, радиото излегува надвор од своите 
простории и истиот тим функционира во 
адаптираните теренски радија. На пример, летото 
2009 ќе биде трето по ред како City Radio емитува 
програма делумно од Скопје, а делумно од Охрид, 
поточно од трите плажи Градиште, каде е сместен 
половина од радискиот тим, кој преку своите 
јавувања или следења на ДЈ сетови во живо, ја 
реализира својата летна шема на радио програма. 
Во зима, непосредно пред и после Нова Година, 
радиото излегува во најфреквентниот дел од 
Скопје и зрачи од популарното градско FM Café, 
каде што има свое дополнително студио, со што 
водителите и техничките реализатори се во 
центарот на градските случувања, а слушателите 
имаат можност преку програмата, најавтентично да 
ја почувствуваат празничната атмосфера. Низ 
годините City Radio ја наметна својата ултимативна 
карактеристика, на свој начин и во свој стил 
успешно да ги забавува и едуцира слушателите, кои 
пак уживаат што ја имаат можноста своите 
искуства да ги споделат со радиото, затоа што тоа 
е секогаш отворено за комуникација.

Производ
City Radio е градско и, пред сè, урбано радио. Во 
својата музичка архива, радиото располага со 
15.000 оригинални CD-а: албуми, синглови или 
официјално издадени компилации, како и околу 
40.000 теми во сопствената дигитална архива. 
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Радиото има и своја сопствена DJ сцена. Тоа 
подразбира дека речиси сите музички реализатори 
на музичката програма на радиото се 
професионални DJ – и, кои своите миксови редовно 
ги промовираат на радио. Еднаш годишно радиото 
издава CD со авторски микс на секој DJ. CD-ата 
влегуваат во архивата на радиото и, освен што се 
репрезентативен материјал на радиото, тие се 
доделуваат на редовни слушатели или на локали кои 
го имаат ексклузивитетот да ја имаат оваа музика.

Меѓу култните проекти на City Radio е Повеќе 
витамини. Овој проект во својата идеа вклучува 
авторски микс од еден автор на кого радиото 
неколку месеци се фокусира и максимално го 
промовира со реклама, настапи на музички 
случувања на национално ниво и пошироко. Покрај 
квалитетот на музиката, култноста на овој проект 
се должи на исклучителниот интерес на младата 
популација за новите стилови и правци во 
електронската музика, кои во овие миксови се 
промовираат, како и на графичката реализација на 
CD-ата, па дури и на самиот наслов Повеќе 
витамини, кој ја рекламира свежината и новината на 
самиот проект.

Во текот на своето постоење City Radio 
соработува со повеќе радио од светот меѓу кои 
BBC Radio 1, Kapital FM, Ibiza Global, Star FM, Just FM, 
Radio 1 и други. Во процесот на радиска соработка 
со светски радио станици се вбројуваат и 
емитувањата на значајни радио шоуа како: Essential 
Mix на Pete Tong, In Stereo на DJ Juice, Global на Carl 
Cox, Transition на John Digweed, Buzzing Fly на Ben 
Wath итн.

Истите DJ-и со интервјуа и со свои сетови 
гостувале во Скопје во организација на City Radio.

Заради константното ширење на радиото, тоа 
во 2004 година се проширува во уште една сфера. 
Активира своја сопствена радио продукција која ги 
осмислува и комплетно ги реализира рекламите, 
маркетинг кампањите и џингловите кои го 
отсликуваат лицето на секоја емисија и на радиото 
воопшто. Тимот е составен од креативци од 
сферата на текстуалниот, музичкиот и 
изведувачкиот дел.

Принципот на City Radio да се инволвираат 
слушатели, се покажа особено интересен во 
впечатливата утринска емисија на Славица 
Ставревска - Цаци, City Café, која беспрекорно 
функционира од отворањето на радиото. Во оваа 
емисија, слушателите секој ден се јавуваат и ги 
одбираат своите три омилени песни кои ќе ги 
слушнат на радио. Освен тоа, во истата емисија има 
и јавувања на слушатели кои имаат што да споделат 
со водителката и со градот, и најчесто се 
третираат забавни, индивидуални или општи, теми 
од секојдневието. Провокативноста на овој тип на 
секојдневна интеракција резултира со просечно 
1000 јавувања на слушатели месечно.

Скорешен развој
Двајца водители, кои во 2003 станаа дел од 
водителскиот тим на City Radio, значително го 
сменија попладневниот профил на програмската 

шема. Даниела Вучкова и Петар Ѓошев со нивните 
две шоуа од по два часа, му дадоа нова смисла на 
секое работно попладне меѓу 15 и 19 часот. И 
двете шоуа се динамични и главно се однесуваат на 
луѓето кои се дел од сообраќајот, поточно во 
автомобил и, напуштајќи ги работните места, се 
упатуваат накај дома. И двете емисии имаат за цел 
да го поттикнат позитивното расположение за 
сметка на уморот кој обично се носи како товар 
после работа. Идејата на City Radio да е постојано 
во интеракција со публиката особено е поддржана 
со новиот проект на Виктор Петров, кој е во 
автомобил и секое попладне е на градските улици, 

каде интервјуира и сретнува најразлични карактери, 
со уште поразлични професии и со необични 
искуства. Секој од интервјуираните е директен 
учесник во сообраќајот, а и во програмата на City 
Radio. 

„Поттикнувачка акција или бон-тон фракција” е 
популарна контроверзна радиска кампања која ја 
поттикнува свеста на граѓаните со величање на 
лошото однесување. Кампањата се состои од 70 
куси реченици, во форма на дефиниции во 
негативна конотација, со цел да се поттикне 
спротивната поента на пораката. Оваа идеа наиде 
на повеќе од воодушевувачка реакција од граѓаните, 
за што докажаа секојдневните пораки и јавувања на 
слушатели кои бараа во етер да им се пуштат 
нивните омилени дефиниции. Дури во Скопје се 
забележани два графита на фанови кои испишале 
реплики од кампањата.

City Radio покажува значителна ангажираност за 
својата веб страна. За нејзините постојани 
надградби и надополнувања со нови информации, 
се грижи тим кој професионално и независно од 
радиото е активен во таа сфера.

Радиото ги има правата за директно следење и 
пренос на сите поголеми светски музички 
манифестации. Меѓу најзначајните фестивали кои се 
следат се: Grammies и Miami Winter Music 
Conference. Grammies се проследува со директен 
пренос, а на музичкиот фестивал во Мајами, 
радиото до сега три пати испратило екипа која со 
директни јавувања и со ексклузивни интервјуа со 
музичките ѕвезди, била присутна во програмата на 
радиото. Постојаната соработка на City Radio со 
музичката продукција Авалон, која ги организира 
речиси сите позначајни концерти во Македонија, 
резултира со директни преноси на концертите како 
и интервјуирање на гостите. Од позначајните 

ДАЛИ СТЕ ЗНАЕЛЕ ДЕКА...

City Radio

City Radio секоја година на денот на својот 
роденден, во 8 часот наутро, ја пушта истата 
музичка тема со која со која започна неговата 
историја - Love is in the Air на Steve Allen.

Првиот џингл кој се емитувал во етер и кој до 
денес е најсимболичниот џингл за радиото е 
„Свежина во етерот - City Radio”.

До сега City Radio испродуцирало 47 авторски 
миксови на DJ-и од радиото. Миксовите како 
рекламен материјал се даваат на фанови и 
клубови кои го поддржуваат радиото.

На забавата по повод првиот роденден на City 
Radio, биле присутни 4.000 гости, и ова се 
памети како една од поголемите забави кои се 
случиле во Скопје.

За прв пат во Македонија е донесен DJ од 
светски ранг во 2003 година кога City Radio го 
донесе Pete Tong.

концерти кои се емитувале во живо на се 
издвојуваат: концертот на Молоко во октомври 
2003 и во јуни 2008, Faithless во 2004, па Faithless и 
Thievery Corporation во 2006 година на Скопје 
Sounds Good фестивалот, па Lenny Kravitz во 2008, 
Roisin Murphs во 2008 итн.

Промоција
City Radio е постојано застапен медиум во сите 
сфери на културата во Македонија. Театарот, 
киното, концертите на класична музика, изложбите, 
се секогаш проследени од екипа на радиото, а 
воедно секоја манифестација има комплетна 
медиумска поддршка за слободно рекламирање и 
најавување на културното случување. Со 
присуството на радиото на случувањата од ваков 
тип, тоа комуницира со една друга публика, која пак, 
во својата сфера на функционирање, на радиото му 
возвраќа со позитивни критики кои се однесуваат 
на сеинтересот и сеприсутноста. Активноста на 
овој медиум во сите сфери на забавното и 
културното живеење е главен фактор со резултат 
од минимум 100.000 слушатели месечно.

Вредности на трговската марка
City Radio во Македонија е пионер на радиската 
култура во вистинска смисла на зборот. Конечно 
се појави радио во кое секој сегмент е доведен до 
перфекција. Тоа е радио кое ја испровоцира и 
наметна битноста на радискиот џингл како 
засебен медиј, а од тука и ја разви културата на 
радиско третирање и продукција на џинглови, кои 
паралелно со музиката, најактивно и најдиректно 
комуницираат со публиката и ја отсликуваат 
енергијата на индивидуалноста, на  самото радио, 
и на Скопје воопшто.

www.cityradio.com.mk
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