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Kuuntelijat päättivät Radio Cityn uuden aamujuontajan
Radio City antoi kuuntelijoilleen vallan päättää, millainen kokoonpano kanavan aamuohjelmaa juontaa. Vielä tällä hetkellä Radio
Cityn aamua juontaa Mikko Honkanen. Hänen vieraanaan on säännöllisesti ollut Radio Cityn päiväjuontaja Ville Kinaret. Kaksikko
on saanut niin hyvää palautetta, että Radio City päätti kysyä kuulijoiltaan pitäisikö Ville Kinaretin siirtyä aamushowhun pysyvästi.

-        Teemme radiota yhdessä yleisömme kanssa. Annamme kuuntelijoiden päättää reaaliajassa mitä soitamme Kansan Valinta –sovelluksessa
ja samasta syystä annoimme kuuntelijoidemme päättää, ketkä juontavat aamushowtamme, Radio Cityn toimitus- ja musiikkipäällikkö Sami
Virtanen sanoo.

Äänestys järjestettiin Radio Cityn verkkosivuilla. Ääniä annettiin noin 3200 kappaletta, joista kyllä-ääniä oli 78 prosenttia. Kansan valta
toteutuu, ja Ville Kinaret siirtyy Mikko Honkasen juontajapariksi heti ensi vuoden alussa.

-        Palautteen perusteella osasin ennakoida tulosta. Mikolla ja Villellä on hieno kemia ja tarkoituksemme on tehdä viihdyttävää, mutta
ystävällistä aamushowta vuonna 2014. Tarjoamme kuuntelijoille todellisen vaihtoehdon herätä hyvään läppään ja loistavaan rokkiin, hehkuttaa
Virtanen.

Radio City on tunnettu siitä, että kuulijat saavat vaikuttaa kanavan sisältöön.  Kanava avasi helmikuussa verkkosivuilleen palvelun, jonka
avulla kuuntelijat voivat päättää mikä kappale soi seuraavaksi radiossa. Kansan Valinta -soittolistapalvelu on ollut suosittu ja marraskuussa
kappaleita äänestettiin 618 000 kertaa. Soittolistan kappaleita voi verkkosivulla äänestää ylös tai alas ja äänestys jatkuu kunnes valittu
kappale alkaa soida radiossa. Kansan Valinta -verkkosovellus on käytössä arkisin kello 9-15, jolloin radiojuontaja ja yleisö näkevät
äänestystuloksen reaaliajassa.

Radio Cityä kuuntelee viikoittain noin 370 000 suomalaista. Kanavan kuuntelijamäärä on kasvanut vuodessa 22%. Radio Cityn aamu ja
Honka-Mikko & Kinaret –ohjelma alkaa 2.1.2014 klo 6:00.
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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 2012 oli 17 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.


