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Radio City aloitti Joensuussa
Karjalaismiesten sydämissä oleva musiikkityhjiö täyttyi tänä aamuna kello kuudelta, kun Radio City aloitti lähetyksensä Joensuun
seudulla  taajuuksilla 101,5 ja 87,7 MHz. 30 vuotta vappuna täyttävä Suomen vanhin toiminnassa oleva kaupallinen radiokanava
lupaa täyttää rokinnälkäisen joensuulaiskuuntelijoiden sielut parhailla alan klassikoilla. Ohjelmat tehdään suomalaisille
poikamaisen miehekkäällä ja hurtin positiivisella meiningillä. Alueellisuus ja paikallisuus ovat edelleen tärkeässä osassa
kanavalla, vaikka kuuluvuusalue kattaa jo suuren osan ruuhkasuomea. 

Kuuntelijalle Radio City tarjoaa parhaan musiikin lisäksi hersyvää huumoria ja nerokasta sisältöä. Kulttiklassikoiksi ovat jo muodostuneet sekä Motörhead –uutiset
että Pakinan valjastus –radiopakina. Jääkiekko on merkittävä osa ohjelmistoamme, selostamme otteluita ympäri Suomen. Radio City antaa rokkiin päin kallellaan
oleville miehille tilaa hengittää vapaammin, kuunnella lempimusiikkiaan sekä itselleen sopivimpia ohjelmia. Radio City antaa oikeuden olla mies. 

”Radio City soittaa musiikkia jota et juuri muualta kuule, klassista rokkia. Kohderyhmämainostajille olemme todella vahva vaihtoehto: meiltä löytyy aitoja ja rehellisiä
Suomen parhaita miehiä sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Olemme erityisen iloisia päästessämme ilmoille nyt myös yhdessä tämän maan rockkulttuurin
kehdossa, Joensuussa”, kertoo SBS Discovery Radion mediajohtaja Juha Ourila. ”Radio City-ketjuun kuuluu nyt 12 Suomen suurinta talousaluetta Helsingistä
Ouluun ja tammikuun 15.1. Radio City aloittaa kaupunkikohtaiset lähetykset myös Kaakossa.”

Radio City Joensuun toimiluvan omistaa ja paikallisista lähetyksistä vastaa Oy Najaros Ab. Tuottajana Joensuussa toimii Teemu Korpinummi.

Lisätietoja antaa:
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SBS Discovery Radio Oy on kaupallinen radioyhtiö, johon kuuluvat valtakunnalliset radiokanavat The Voice, Iskelmä ja Radio City sekä
paikallisradiot Radio Pooki Raahessa, Play Radio Tampereella ja Radio Jyväskylä. 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.


