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Radio City kuuluu ja näkyy nyt myös Caribian auringossa
Radio City ja Break Sokos Hotel Caribia ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen vuosille 2014–2015. Sopimuksen myötä
Caribia Areena on nyt RadioCity Areena.

Muutama kuukausi takaperin SBS Discovery Radion Turun myyntijohtaja Pasi Nurmi lomaili Caribian lämmössä. Tropiikissa tuntui olevan
kaikki kohdallaan - raikasta juotavaa palmupuiden katveessa auringon porottaessa kirkkaalta taivaalta. Mutta jotain puuttui. Vannoutuneena
rock-musiikin ystävänä herra myyntijohtaja kaipasi myös lomallaan särökitaraa. Myyntimies on myyntimies, vaikka auringon paahteessa
käristettynä – ja niinpä myös Caribian palmut huojuvat nyt aidon ja oikean Radio Cityn tahdissa.

– Tavoitteemme on lisätä Areenan tunnettuutta, kuuluvuutta ja näkyvyyttä. Odotamme yhteistyöltä paljon, kokemukset tähänastisista
yhteisprojekteista Radio Cityn kanssa ovat hyviä ja luottamus molemminpuolinen. Areenan nimenmuutoksen lisäksi sopimus merkitsee myös
panostusta yhteisiin tapahtumiin, Caribian hotellinjohtaja Lorentz Salo toteaa.

– Radio City on huudattanyt yleisöä Caribialla aikaisemminkin, ja nyt yhteistyötä syvennetään entisestään. RadioCity Areenalla tullaan
järjestämään jatkossakin monipuolisesti erityyppisiä konsertteja, urheilutapahtumia, kongresseja, suuria juhlia ja messuja. Radio City tulee
yhteistyökumppanina olemaan hyvin näkyvillä erilaisissa kohderyhmissä ja tulemme myös järjestämään radiokanavan omia tapahtumia
RadioCity Areenalla, Pasi Nurmi.

RadioCity Areena – karibialaista tunnelmaa rouhealla rokilla höystettynä.

Lisätietoja:

SBS Discovery Radio Oy / Radio City, myyntijohtaja Pasi Nurmi, 050 467 1000, pasi.nurmi@sbs.fi

Break Sokos Hotel Caribia, hotellinjohtaja Lorentz Salo, 0400 561 816, lorentz.salo@sok.fi

Radio City on aikuisväestölle suunnattu rock-kanava ja yksi Suomen vanhimpia kaupallisia ja paikallisia radioasemia. Radio City on osa SBS
Discovery Mediaa. www.radiocity.fi

Break Sokos Hotel Caribia on tapahtuma- , kongressi- ja kylpylähotelli Turun keskustan tuntumassa. www.sokoshotels.fi

SBS Discovery Radio Oy on kaupallisen radiotoiminnan markkinajohtaja, johon kuuluvat radiokanavat The Voice, Iskelmä, Radio City ja
raahelainen paikallisradio Radio Pooki. SBS Discovery Radio Oy panostaa vahvasti laadukkaisiin online-sisältöihin ja radiokanavien online-
yhteisöt ovat maan suosituimpia. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 16 M€. SBS Discovery Radio Oy työllistää Suomessa noin 130 media-alan
ammattilaista. Yhtiö on sijoittunut erinomaisesti Great Place To Work –tutkimuksessa ja sen tavoitteena on olla Suomen paras media-alan
työpaikka. SBS Discovery Radio Oy:n omistaa amerikkalainen mediayhtiö Discovery Communications.


