






Το Δίκτυo Fm 91,5 συνεργάζεται με τον Ρ/Σ Μελωδία Fm 99,2 το πρώτο μουσικό ραδιόφωνο της Αθήνας.

Το μεγαλύτερο ποσοστό επισκεπτών από την Αθήνα, στα Χανιά συντονίζεται στο Δίκτυo Fm 91,5.



ΝΟΤΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ



Η ιστοσελίδα λειτουργεί
ως πολιτιστική ατζέντα της πόλης,

συγκεντρώνοντας
υψηλή επισκεψιμότητα

Συμβατότητα επίσκεψης 
και ακρόασης στην ιστοσελίδα, 

από όλες τις συσκευές



ακούν ραδιόφωνο βλέπουν τοπική τηλεόραση διαβάζουν τοπική εφημερίδα



ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

το 61% του συνολικού κοινού, δηλαδή 74.000 άτομα, ακούει ραδιόφωνο καθημερινά για πάνω από 60 λεπτά!



ΟΦΕΛΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Το ραδιόφωνο διατηρεί
όλα τα οφέλη

του παραδοσιακού μέσου

Εντάχθηκε χωρίς πρόβλημα
στο ψηφιακό περιβάλλον

Παραμένει το πιο
ανταγωνιστικό μέσο για

μεγάλο και στοχευμένο κοινό,
μεταδίδοντας περισσοτερα
spots έναντι χαμηλότερου

κόστους σε σχέση με
τα υπόλοιπα ΜΜΕ



ΟΦΕΛΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Το ραδιόφωνο είναι
το μόνο φορητό μέσο.

Σε ακολουθεί
στο αυτοκίνητο,

στη δουλειά,
στη διασκέδαση

Το ραδιόφωνο είναι
το μέσον που βρίσκεται

χρονικά πιο κοντά
στη στιγμή της αγοράς



ΟΦΕΛΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Οι κάτοικοι της περιφέρειας τα τοπικά ΜΜΕ τα νιώθουν και τα εκφράζουν ως

αποτελούν ιδανικό μέσο για να μεταδώσουν τα μηνύματα προϊόντων και υπηρεσιών

”Δικά μας!“



ΟΦΕΛΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Τα μέσα της περιφέρειας έχουν την αποκλειστικότητα, τη δύναμη και τη σχέση
που μπορεί να κάνει το τοπικό κοινό να αγκαλιάσει το προϊόν σας.

Αυτή είναι η κρυφή τους δύναμη που μετατρέπει το προϊόν ή την υπηρεσία σας από δική σας,

“Δική τους!”



δίκτυο fm 91,5

το δίκτυο με αριθμούς















του ακροατηρίου είναι
πιστό στο σταθμό



Το Δίκτυο Fm 91,5 οργάνωσε τη βιβλιοθήκη
των δικαστικών φυλακών Χανίων με

4.000 βιβλία

Η διαδικασία συλλογής των βιβλίων διήρκεσε ένα μήνα καλώντας
όλους τους ακροατές από την Ελλάδα και το εξωτερικό να

Η δράση βραβεύτηκε
με το πρώτο βραβείο ΕΚΕ

στα RMA 2018



Το Δίκτυο Fm 91,5 σε συνεργασία
με το Πρόγραμμα Παραγωγής

Αυτοβήθειας Χανίων διοργάνωσε τη δράση:
“Χαρίζω μία κιθάρα σε έναν κρατούμενο”

Σκοπός να δημιουργηθεί μία ομάδα
εκμάθησης κιθάρας εντός του καταστήματος

εμπλουτίζοντας την καθημερινότητα
ενός κρατουμένου με μια δράση,

που ξεφεύγει από τα καθιερωμένα

Από τη δράση προέκυψε
CD με ηχογραφίσεις
στο 2ο ΣΔΕ Χανίων

(Κατάστημα Κράτησης Κρήτη 1)
με τίτλο:

“Μουσική από-δραση”



Ο κόσμος ξεπέρασε τους
5.000

και τα χρήματα, που προσέφεραν
οι παρευρισκόμενοι εθελοντικά

στους πάγκους των σισσυτίων ήταν

8.900€



ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΣΟΦΙΑ ΠΑΤΕΛΗ

ΜΑΡΙΑ ΣΟΥΡΟΥΚΙΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗ

ΑΡΙΑΔΝΗ ΠΑΝΤΙΔΟΥ ΦΡΥΝΗ ΚΑΤΣΟΥΝΑ ΧΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ

ΜΑΤΟΥΛΑ ΚΟΥΣΤΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΡΑΧΝΟΣ

(ΜΕΛΩΔΙΑ FM 99.2)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟ FM 91,5



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Το Δίκτυο Fm 91,5 φιλοξενεί σημαντικούς καλλιτέχνες και δημιουργούς.



diktyo fm Podcasts








