Пазар

City Radio е најслушанотот локлно радио во
Македонија, кое го покрива етерот во радиус
од 30 км од ценатрот на Скопје. Набрзо по
отворањето тоа станува популарен урбан
бренд и со воведувањето на можноста за
дигитално слушање бројот на слушатели
значително расте. Денес радиото го слушаат
100 000 аналогни слушатели. Доказ за тоа се
минимум 400 писма и 5000 смс пораки месечно.
На веб страницата www.cityradio.com.mk,
слушателите од светот имаат можност да
слушнат нова и најчесто непромовирана музика,
како и актуелни музички и филмски
информации.
Ова е музичко радио кое поддржува 24 часа
музика и музички информации. City Radio денес
е комплетен и препонатлив бренд, симбол за
комерцијално радио во Македонија

Достигнувања

Во својата деветгодишна 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 изминатите години се здобиле со епитетот
култни.
• Во 2003 “Златна бубамара” за најслушана
емисија – “Groove relation”, емисија која од
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отворањето до денес, зрачи од 20 до 22
часот.
• Во 2003, благодарница за помош при
реализација на проектот “Пролетен ден во
Европа, плоштад Македониja”
• Во 2005,благодарница од црвениот крст на
Скопје, за хуманата кампања “Сите сме
нивни деца – да им помогнеме на старите
лица”
• Во 2005, благодарница за помош и
овозможување на пристапот до
информации и знаење на лицата со
хендикеп – “Oтворете ги прозорците”
• Во 2006 “Признание од меѓуопштинскиот
центар за социјална работа, за помош и
значаен придонес за децата без родителска
грижа”
• Во 2006 “Златна бубамара” за најслушана
емисија – “Балканска – е – банка”
• 2007 година “Златна бубамара” за најдобар
радио водител добива Петар Ѓошев
• 2007, радиото добива сертификат за
членство во Европската Бизнис Асоцијација
• Во 2009/10
Europian Business
Association, certificate of membership
• Во 2010,
специјална
плакета од
Претседателот
на Р.
Макеодонија, за
особен придонес
на радиото, во
светот на
независните
медиуми
• Во 2011,
признание за
ивонреден
придонес со
кампањата

“Каков белег ќе оставиме? Фер избори
2011”
• Во 2011, благодарница од фан клубот на
Тоше Проески
• Во 2011, благодарница од МАССУМ –
Младинска асоцијација на средните
училишта во Македонија, за поддршка на
нивните активности

историјат

City Radio го добива своето место во етерот
на 25.09.2002, кога со комплетна програма 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, радиото се здобива со
висок коефициент на слушаност, но и се раѓа
потребата за проширување на радиската екипа.
Со двајца нови водители и вкупно десет нови
технички реализатори, новинари и креативци,
во 2003 година City Radio, релизира широк
дијапазон на ангажмани како покривање и
следење на ивенти и музички случувања во
Македонија и светот.
Она што City Radio го прави уникатно е
беспрекорниот склоп на препознатливи
водители, прецизно одбрана музика, техничка
реализација и креативен тим. Водителите на
слушателите им го даваат одговорот на
нивните барања, а во комбинација со
третираната музика се крева нивото на убаво
расположение.
City Radio е секогаш дел од градските и
националните случувања од забавен карактер.
Во топлиот и студениот период од годината,
радиото со своја екипа е на терен од каде
функционираат адаптираните теренски радија.
Секое лето екипа на City Radio е во Охрид, од
каде делумно се емитува програма во живо. Во
зимскиот период и околу Нова година, радиото
е во најфреквентниот дел од Скопје од каде
водителите се вклучуваат со директни јавувања.

Низ годините, City Radio наметнува своја
ултиамтивна карактеристика – на свој начин и
во свој стил, успешно да ги забавува и едуцира
своите слушатели.

Производ

City Radio е градско и пред се урбано радио.
Во својата музичка архива радиото располага
со 15 000 оригинални дискови. Радиото има
своја сопствена dj – ска сцена. Речиси сите
музички реализатори на програмската сцена,
се проефесионални dj-и, кои своите нови
миксови, редовно ги промовираат на радио.
Еднаш годишно, радиото издава диск со
авторски микс на секој dj. Ваквите дискови
влегуваат во авторската архива на радиото, се
даваат како награди на слушатели или на
одредени локали кои сакаат да ја промовираат
конкретната музика.
Меѓу култните проекти на сити радио е
“Повеќе витамини”, проект кој вклучува
авторски микс на еден dj, на кого радиото
неколку месеци се фокусира и максимално го
промовира со реклама и настапи. За ваквите
дискови младата популација покажа голем
интерес, затоа што, како што се гледа од
насловот се промовира нова, свежа и
неексплоатирана музика.
Во 2004, радиото оформува и своја радио
продукција која ги осмислува и комплетно
реализира рекламите, џингловите, кампањите,
со што се отсликува лицето на радиото
воопшто.
Радиото соработува со повеќе светски
радија меѓу кои BBC radio 1, Capital FM, Ibiza
Global, Star FM, Just FM, Radio 1 итн. Во
процесот на соработка со светските радија се
вбројуваат и емитувањата на култни радио
шоуа Essential mix – Pette Tong, In Stereo – DJ
Juice, Globa – Carl Cox, Transittion – Jon
Degweed, Buzzing Fly – Ben Wath…Истите dj –
и со интервјуа и со свои сетови гостувале во
Скопје и сити радио.
Принципот на радиото да се инволвираат
слушателите функционира беспрекорно од
самото отворање. Слушатели се јавуваат
секојдневно со свои коментари речиси во сите
радио емисии, со што се поттикнува
интеракцијата слушетел – медиум, оттука и
резултатот, 1000 јавувања месечно.
Една од најзначајните акции кои во 2011
година ја изведе радиото беше аудицијата, на
која беа пријавени 60 млади неафирмирани
водители, а четири од нив беа избрани и сега
се дообучуваат за да станат City Radio
водители.

Неодамнешен развој

Еден водител кој во 2010 година стана дел од
водителскиот тим на радиото, значително го
смени попладневниот профил на програмската
шема. Димитар Атанасовски му даде нова
смисла на секое работно попладне меѓу 14 и
16 часот. Неговото шоу е динамично и главно
се однесува на луѓето кои се дел од
сообраќајот и напуштајки го своето работно
место, патуваат кон домовите. Шоуто го
поттикнува позитивното расположение за
сметка на уморот кој обично се носи како

товар после работа.
“Поттикнувачка или бон – тон фракција”, е
популарна конторверзна радио кампања, која
има за цел да ја поттикне свеста на граѓаните
преку глорифицирање на лошото однесување.
Тоа се 70 куси реченици со негативна
конотација, со цел да се поттикне спротивната
поента на пораката. Во Скопје дури се
забележани графити на фанови кои ги
цитираат синтагмите од кампањата.
Радиото покажува значителна ангажираност
околу својата веб страна. Дел од неговиот тим
е конкретно ангажиран за надополнување и
апдејтирање на нови информации.
Радиото ги има правата за директно
следење и пренос на сите поголеми музички
манифестации. Меѓу најзначајните фестивали
кои редовно се следат се Gremmy и Miami
winter music conference. Постојаната соработка
на радиото со продукциската куќа Авалон,
резултира со следење на сите големи
концерти на странски изведувачи во
Македонија како и ексклузивни интервјуа со
гостите. Од позначајните концерти кои во
живо се емитувале на сити радио се
издвојуваат : Молоко – 2003 и 2008, Fathless –
2004, Faithles и Thievery corporation – 2006,
Lenny Kravitz – 2008, Roisin Murphy – 2008,
Santana – 2009, Billy Idol 2010, Bob Dylan 2010,
Faithless – 2010, Thievery corporation – 2010, Joe
Cocker – 2011 и Jamiroquai – 2011 итн.

кое ја испровоцира и наметна важноста на
џингловите како засебен медиј, а оттука и ја
разви културата на радиско третирање и
продукција на џинглови, кои освен музиката
најактивно комуницираат со публиката и ја
отсликуваат енергијата како на самото радио,
така и на Скопје воопшто.

www.cityradio.com.mk

Промоција

City Radio е постојано застапен медиум во
сферите на културата во Македонија. Речиси
секоја манифестација има комплетна
медиумска поддршка, рекламирање и
најавување. Активноста на медиумот во
сферите на забавното и културното живеење
е главен фактор за резултатот од минимум
100 000 слушатели месечно.

Вредност 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. Тое е радио

Дали сте знаеле дека...

City radio
City radio секоја година на денот на својот
роденден, во 8 часот наутро ја пушта истата тема
со која ја започна неговата историја – Love is in
the air.
Првиот џингл кој се емитувал во етер и кој до
денеска е најсимболичен во етерот е “Свежина
во етерот – сити радио”.
До сега радиото испродуцирало 47 авторски
микса на радиски dj- и.
На забавата по повод првиот роденден на City
Radio биле присутни 4000 гости
За прв пат во Македонија City Radio носи dj oд
светски рамки, Pette Tong, јули 2003.
60 млади луѓе посакаа да бидат радио водители, а
4 од нив се примени и веќе се дел од тимот....
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