ПУЛЬС 10 РАЙОНІВ КИЄВА
Говоримо про минуле, сьогодення і майбутнє кожного
району столиці.
Ми розкажемо:
Про цікаві місця району, пам'ятники, парки, дитячі
майданчики,
Де відпочити – бази відпочинку, ресторани, спортклуби,
кав’ярні.
Наші учасники:
 Глави та заступники районів
 начальники управління ЖКГ
 головні лікарі міста
 спортсмени
 жителі-активісти.
Розкриємо теми:
Як розвивається бізнес районів та благоустрій столиці.
P.S.: Участь в проекті дозволить неформально,
по новому поглянути споживачеві на Вашу діяльність або
продукцію

Свято Великодня в Європі
ексклюзивний радіо-проект

Найцікавіші факти про те, як святкують Великдень
у різних країнах Європи:
 звичаї святкування
 великодні страви
 обряди
 Старт – 1 квітня
 Термін – 14 днів
P.S.: Нестандартна форма подачі інформації, що
поєднується з народними традиціями та сімейним
святкуванням не залишить осторонь жодного слухача.

ФОРМУЛА ЗДОРОВ’Я

За 8 років існування проекту:
- вийшло більш ніж 1700 програм
- прийняло участь більше 50 клінік
- побувало у проекті понад 500 гостей
В консультуванні киян нам допомагали:
 Ярослав Заблоцький - Доктор медичних наук, професор
медичного університету
 В’ячеслав Передерій - заслужений діяч науки і техніки
 Олександр Філатович - академік Української Академії наук
 Світлана Сівкович - головний гематолог Києва, доктор
медичних наук, професор
 Отто Стойка - головний лікар Київського міського центру
здоров’я

P.S.: Вигідна форма просування медичних послуг.

Щоденник київського автомобіліста
Ви першими дізнаєтесь, де можна проїхати, де ні !

Офіційна інформація з “перших рук” від:
КП “Київавтодор”
МЧС
ДАІ
спеціально для слухачів Радіо Київ.
Щодня з 7:30 ранку оперативні новини про ситуацію
на дорогах Києва та області.

P.S.: Реальна допомога на дорогах

ПРОГНОЗ ПОГОДИ
Експертний прогноз погоди на 5, 10, 30 днів

Такого прогнозу погоди немає на жодній радіостанції у
столиці
 Ми приділяємо особливу увагу прогнозу погоди в різних
районах столиці
 Погода в Києві та Київській області на кожен день
 Піки погоди за століття

ЩОДЕННИК КИЇВСЬКОГО ДАЧНИКА
Участь у проекті гарантує неймовірний врожай

 Що саме сіяти або садити в цей день
 Коли краще збирати врожай
 Як зберегти рослини від хвороб
Корисні поради від:
 ведучої Алли Савіцької
 професійного агронома Наталі Мацевитої
 представника компаніі «Нунемс» Григорія Швеця.

ЗООТАЙМ
Допомога словом і ділом “братам нашим меншим”

 Розповідаємо про найкращі ветеринарні клініки.
 Даємо поради, якими кормами слід годувати тварин
 Які препарати обирати
За 6 років існування вийшло понад 1000 програм.
Консультує в прямому ефірі лікар ветеринарної
медицини Олег Телешун

P.S.: Єдиний проект в ФМ діапазоні для допомоги
домашнім улюбленцям

ВЕСНЯНІ ТАНЦІ ПО-УКРАЇНСЬКИ
Відмінне просування Вашого продукту за допомогою жартів і танців

На Радіо Київ 98 ФМ - поповнення!
 98 нових гуморесок від Кумів Петра та Гребублі
 Єдиний проект в ФМ-діапазоні
 Сочні застольні пісні та веселі жарти українських
кумів не залишать байдужими жодного слухача!
З 1 квітня 2015 – 2 рази на годину

P.S.: Партнерство 98 нових весняних гуморесок від
кумів . Щоб душа співала!

НАЙКРАЩЕ І СВОЄ
Робимо Вас ближче до споживачів

Рекомендуємо для українського виробника!
Проект викликає патріотичні почуття у кожного жителя
України, мотивує українців підтримати вітчизняного
виробника і купувати його продукцію!
Р.S.: Участь в проекті дозволить підвищити
інформованість киян та жителів області щодо якісної
вітчизняної продукції (товарів, робіт, послуг) та її
виробників.

ВИХІД Є!
Піднімаємо гарячі теми сьогодення, надаємо поради та консультуємо в прямому ефірі

Наші гості - відомі юристи, психологи, викладачі ВУЗів
та лікарі допоможуть знайти вихід з найскладнішої
ситуації.
Та постійні учасники:
 Вікторія Кочубей – психолог, засновник проекту
“Родинне коло” для сімей загиблих на майдані та в АТО;
 Ігор Романенко – генерал-майор, екс-заступник
начальника генерального штабу ЗСУ;

ВИХІД Є!

 Валерій Місань – директор КП ГІОЦ

СПІКЕР – ТАЙМ
Робимо Вас ближче – зміцнюємо довіру киян!

Рекомендуємо для залучення електорату:
 політикам
 суспільним діячам
 громадським організаціям
В нашій студії побувало близько 1000 гостей, серед яких:
 Кличко Віталій - мер Києва
 Странніков Андрій - голова постійної комісії Київради з
питань бюджету на соціально-економічного розвитку
 Попова Діана - директор Департаменту культури КМДА
 Резніков Олексій – секретар Київради

P.S.: Обговорення актуальних питань життя Києва,
програма-інтерв’ю з людьми, які вирішують долю столиці.

