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Bauer Medialle 15 ehdokkuutta RadioGaalassa
RadioMedia julkaisi alan vuotuisen kilpailun, RadioGaalan, shortlistan tänään. Bauer Media on edustettuna hyvin listalla ja ehdokkuuksia eri sarjoissa tuli yhteensä
15 kappaletta. ”Tämä oli hieno hetki parin viikon mittaisella toimitusjohtajaurallani. Vaikka kuulijoiden määrä ja kuunteluajat ovat paras mittari radion menestystä
mitattaessa, alan sisäiset ja yleisön äänestämät tunnustukset lämmittävät kummasti mieltä. Nämäkin sijoitukset kertovat minulle, että yrityksemme henki on hyvä,
tekijät innostuneita ammattilaisia ja tekemisen suunta oikea”, kommentoi julkaisuja Bauer Median toimitusjohtaja Sami Tenkanen. 

Eniten Bauer Median kanavista ehdokkuuksia sai kaupallisen radion pisimmän kuunteluaikaennätyksen alkuvuodesta tehnyt Radio Pooki. Pohjoisessa kuuluva
paikallinen kanava sai neljä ehdokkuutta. Yleisö äänesti ehdokkuuksia Radio Pookin aamulle Vuoden paikallinen radio-ohjelma -sarjassa ja ammattituomaristo
rankkasi kanavan nominaatiksi Vuoden paikallinen radio -sarjassa. Pooki tuli kylään kuuluu Vuoden paikallinen radiopromootio/tapahtuma –sarjassa
voittajaehdokkaisiin, ja onnistumisen täydensi ohjelmapäällikkö Mika Kuki, joka pääsi ehdokkaaksi Vuoden ohjelmapäällikkö -kategoriaan. 

Radio Novan siirtyminen Bauer Median siipien alle ja sitä seuranneet toimenpiteet näkyvät. Kanava kasvatti kuunteluaan yli kaksikymmentä prosenttia vuodessa, ja
tekemisen into näkyy myös Radiogaalan shortlistalla. Radio Nova on ehdolla Vuoden valtakunnallinen radio –kategoriassa, ja lisäksi yleisö äänesti kanavan
suositun ilmiön, Retroperjantain, Vuoden radio-ohjelma –sarjan voittajaehdokkaaksi. Myös Radio Novan Niina Jokiaho on ehdolla vuoden ohjelmapäällikkö -
kategoriassa. Radio Novan ja monen muun Bauer Median kanavan musiikista vastaava musiikkipäällikkö René Mäkinen on ollut tärkeä tekijä Bauer Median
nousussa Suomen kuunnelluimmaksi mediataloksi. René on oikeutetusti ehdokkaana Vuoden musiikkipäälliköksi. 

Toissa viikonloppuna pidetty, Tampere-talon äärimmilleen täyttänyt Iskelmä Gaala nostettiin Vuoden radiotapahtuma –shortlistalle. Gaalassa palkittiin kanavalla
soinutta musiikkia ja kaikki Radiogaalan yleisöäänestyksen Vuoden radiobiisi -ehdokkaat löytyivät myös Iskelmä Gaalan shortlistoilta. 

Suomen vanhimman toimivan kaupallisen radion, Radio Cityn DNA SportMixin kanssa tehty ohjelmayhteistyö noteerattiin Vuoden asiakaspromootio –kategorian
shortlistalle. Pitkään Radio Cityn iltapäivää juontanut Juha Valvio on ehdokkaana vuoden radiotoimittajaksi. Radiopromootiot olivat muutenkin Bauer Median
sijoituksissa vahvassa roolissa. Pooki tuli kylään –promootion sekä Radio Cityn DNA Sportmix –yhteistyön lisäksi shortlistalta löytyvät Radio Novalle, Iskelmälle ja
Radio Citylle tehty Suomen suurimmat häät, jossa tehtiin radiohistoriaa vihkimällä kolme hääparia kolmella kanavalla samanaikaisesti suorassa lähetyksessä.
Bauer Median luovan osaston johtaja, Juha Västi, on noussut raketin lailla kaupallisten radioyhteistöiden valtakunnalliseksi kärkitekijäksi, ja hänen saavutuksensa
huomioitiin Vuoden radioammattilainen –kategorian shortlistasijoituksella. 

Myös Bauer Median pitkän linjat ammattimaiset myyntitiimit huomioitiin Radiogaalaehdokkuuksilla. Radio Novan portfolioon liittyminen ja uudelleen järjestelty
myyntiorganisaatio tekivät viime vuodesta myyntitiimeille erityisen haastavan, joten listasijoitukset olivat erittäin tervetullut tunnustus. Shortlistalle Suomen
suurimman radiotalon myynnistä pääsivät valtakunnan myyntitiimi sekä hurjaa tulosta paikallisesti tehnyt Jyväskylän tiimi. 

Koko shortlistan löydät osoitteesta http://www.radiomedia.fi/radiogaala/ehdokkaat

Lisätietoja:

Sami Tenkanen / Toimitusjohtaja Bauer Media Oy, sami.tenkanen@bauermedia.fi, tel. +358400 455 635

Bauer Media Oy on Suomen suurin radiotalo, joka tavoittaa radio- ja onlinetuotteillaan noin kolme miljoonaa suomalaista viikoittain. Brändejämme ovat Radio Nova,
Iskelmä, KISS, Radio City, Radio Pooki, Play Radio, SuomiRock ja Voice.fi. Bauer Media Oy panostaa laadukkaisiin radio- ja online-sisältöihin ja lupaa, että median
ostaminen on helppoa, mukavaa ja tuloksellista. 


