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SBS Discovery ylivoimainen radiokanavien verkkokilpailussa
Mediayhtiö SBS Discovery Radion brandit ovat pisimmällä radioiden laajentuessa kuuntelua pidemmälle. Online- ja mobiilipalveluiden
kehittäminen on jo vuosia kuulunut oleellisena osana yhtiön strategiaan ja tulos näkyy markkinahallintana.

-          Karkeasti voisi sanoa, että tavoitamme uusien palveluiden kautta onlinessa ja mobiilissa saman verran, tai enemmän, kuin koko muu
kaupallinen radioala yhteensä, kertoo sisältöjohtaja Johannes Saukko.

SBS Discoveryn digitaalisen tuoteperheen rakentaminen on perustunut ajatukseen siitä, että radiokanavaa ei voi sellaisenaan siirtää
verkkoon. Pitää miettiä, millaista sisältöä ja millaisia palveluita radiokanavan kuuntelijat haluaisivat verkossa kuluttaa. Siksi esimerkiksi The
Voicen verkkopalvelu on täynnä viihde- ja lifestyle –sisältöjä. Radio Cityllä taas tärkeimpänä sisältönä on yli puoli miljoonaa ääntä
kuukaudessa keräävä joukkoistettu soittolista Kansan Valinta.

-          Maailma on avoinna tällaiselle rohkealle toimijalle, myös taantumassa ja median vaikeuksien keskellä. Perinteinen FM-kuuntelu pysyy
meillä edelleen keskiössä, ja ensi vuonna vahvistamme radio-ohjelmistoamme merkittävästi. Digi-puolen rooli kasvaa koko ajan, lisää Saukko.

Viime viikolla SBS Discoveryn verkkopalvelut keräsivät yhteensä lähes puoli miljoonaa uniikkia kävijää.

-          Odotuksemme ovat kovat erityisesti mobiilin suhteen. Jo nyt keräämme digi-yleisöstämme jopa kolmanneksen mobiilista. Se tulee
toimimaan veturina, ennustaa Saukko.

TNS Metrix –mittauksessa olevien ongelmien vuoksi virallisia saittimittari-lukuja ei ole julkaistu viime viikkoina. TNS Gallup Oy:n mukaan
ongelmat johtuvat Applen käyttöjärjestelmäpäivityksestä. TNS on kuitenkin SBS Discoveryn pyynnöstä vahvistanut SBS Discovery Radion luvut
paikkansa pitäviksi viime viikolta.

TNS Metrix 44/2013

voice.fi              378 000 uniikkia kävijää
radiocity.fi         92 000 uniikkia kävijää
iskelma.fi          59 000 uniikkia kävijää

Yhteensä SBS Discoveryn verkko tavoitti viime viikolla 522 340 uniikkia kävijää. Luvussa ovat mukana myös tv-kanavat TV5 ja Kutonen.

Lisätietoja:

Johannes Saukko, sisältöjohtaja, SBS Discovery Radio Oy, p. 040-5948670, johannes.saukko@sbs.fi

SBS Discovery Mediaan kuuluvat Suomessa kaupallisen radiotoiminnan markkinajohtaja SBS Discovery Radio ja vahvassa kasvussa oleva tv-
yhtiö SBS Discovery Television. Yhdessä yhtiöt työllistävät noin 160 media-alan ammattilaista. SBS Discovery Radioon kuuluvat radiokanavat
The Voice, Iskelmä, Radio City ja raahelainen paikallisradio Radio Pooki sekä niiden suositut online-yhteisöt. SBS Discovery Telvisioniin
kuuluvat vapaasti maanpäällisessä verkossa katsottavissa olevat tv-kanavat TV5 ja Kutonen sekä maksu-tv-kanavat Discovery Channel,
Animal Planet, TLC, Discovery Science, Discovery World ja Investigation Discovery. SBS Discovery Median omistaa amerikkalainen mediayhtiö
Discovery Communications.


