
Yerel Yayıncılığa Kaliteli Dokunuşlar 



ROMANTİK SES ? 

Romantik Ses; gün boyu romantik pop şarkılar 

çalar. Yeni şarkıları takip eder, en az tekrarla en 

iyi şarkı sıralamasını yapar 

 

Yayın yaptığı şehrin yerel haberlerine yer verir 

 

Yayın yaptığı şehire özel tanıtımları ile dikkat 

çeker, yerel olduğunu vurgular 

 

İyi müzik çalar, kısa ama dikkat çekici reklamlar 

yayınlar, az ama öz konuşur 

 

Şehirdeki aktiviteleri takip eder, dinleyicilerine 

aktarır.Hediye biletler verir 

 

Sosyal Medyayı aktif şekilde kullanır 

 



Çalışma modelimiz; yeniden iletim değildir. 

Size özel bilgisayar, size özel bir otomasyon, 

Romantik Ses’in sizin için özel şarkı seçimlerine 

ek olarak şehrinize özel jingle’lar, size özel 

haberler ve size özel programlar olacaktır. 

 

 

Radyo ismi; ‘Romantik Ses Şehir’  olarak 

anılacaktır. Romantik Ses ANKARA gibi… 

 

 

 

 
Size özel sosyal medya hesaplarında, radyonuza, 

şehrinize özel tasarımlar hazırlanacak ve 

tarafımızca paylaşılacaktır. 

 

 

ÇALIŞMA MODELİMİZ 

YENİDEN 
İLETİM 
DEĞİL 

 
TAMAMEN SİZE ÖZEL YAYIN AKIŞI 



Birlikte çalıştığımızda, bütün enerjinizi 

pazarlamaya verebileceksiniz.Yayın ile ilgili 

herşey, bize emanet 

 

ŞARKI TAKİBİ ZOR İŞ: 

Yeni şarkıların takibi, eskilerin listeden 

çıkarılması, her gün için yeni liste yapmak için 

vakit kaybetmeyin. O iş bizde  

 

 

ETKİLEYİCİ TANITIMLAR: 

Bir radyonun şarkı seçimi kadar, geçiş tanıtımları 

da önemlidir. Ekibimiz, hem yaratıcı fikirler bulur 

hem de bunları en iyi şekilde seslendirir. 

 

REKLAMLAR: 

Romantik Ses; bünyesinde bulunan ‘Fikirsahipleri 

Prodüksiyon’daki 20’den fazla seslendirmeni ve 

metin yazarları ile etkili reklam prodüksiyonları 

hazırlayacaktır. 

 

 

DOLU DOLU YAYIN AKIŞI 

Romantik Ses’in yayıncı kadrosu, size, şehrinize 

özel yayınlarla dinleyicilerimizle daha sıcak bir 

temas sağlayacaklardır. 

 

Devamlı üreten ekibimiz;  

Whatsapp’dan dinleyici sesiyle istek almak, 

Naftalin Kokan Şarkılar ( Nostalji), 

Sinevizyon gibi programlar üretmektedir ve 

bunları şehriniz için uygulayacaktır 

 

NEDEN BİRLİKTE ÇALIŞALIM ? 



ROMANTİK SES’TE ÜNLÜLER 

Merhaba Ben Koray Avcı.Şu an Romantik Ses’i dinliyorsunuz  

şeklinde tanıtımlar radyonuzda olacak 

Ünlülerle röportajlar radyonuzda olacak 



www.romantikses.com 

Cepten, 

Bilgisayardan 

Rahatlıkla 

Dinlenme İmkanı 

İnternet Yayını 

Sunucu 

Masrafına  

Son 

İnternet yayınınız;  
www.romantikses.com’da yer 
alarak. 
Bütün platformlarda rahatlıkla 
dinlenebilecektir. 
 
 

Tarafımızca üstlenen sunucu 
masrafları 
maliyetlerinizi hafifletecektir. 



GÜÇLERİMİZİ 
BİRLEŞTİRELİM 

Merak ettikleriniz için 0264 606 0 927 veya 

radyo@romantikses.com adresinden bize ulaşabilirsiniz 


