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TARTALMAS SZÓRAKOZÁS

FM90
CAMPUS
RÁDIÓ

HÁTTÉR

Az FM90 Campus Rádió a helyi médiaélet
hatékony szereplője, múltja és jelene miatt
máig fontos kommunikációs csatorna Debrecenben. A rádió formátuma ’talk-rádió’,
naprakész színvonalas műsorokkal, és a
többi rádiótól némiképp eltérő, minőségi
zenei kínálattal rendelkező rádióállomás.
Friss hírekkel, sokszínű magazinműsorokkal teremtünk értéket, azokra a témákra

Az FM90 Campus Rádió (Korábbi nevén:

és véleményekre koncentrálunk, amelyek

Friss Rádió, indulás dátuma 2002. január 7.)

a legnagyobb érdeklődésre tarthatnak szá-

országos szinten is az egyik legkorszerűbb

mot Debrecenben. A térség meghatáro-

berendezésekkel felszerelt helyi rádióállo-

zó hírszolgáltatójaként kiemelt stratégiai

más. Debrecenben és 25 km-es vonzáskör-

partnerünk a Debreceni Egyetem, Debre-

zetében fogható, valamint online bárhol,

cen Megyei Jogú Város Önkormányzata,

bármikor hallgatható a csatorna. Az FM90

a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, a

Campus Rádió tulajdonosa a DEBRECENI

Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Ipar-

EGYETEM, a rádiót üzemeltető társaság

kamara, valamint a város kulturális- és

alapítója a DEBRECENI UNIVERSITAS Non-

sportéletének szereplői.

profit Kft.

A magasan kvalifikált fiatalok
és középkorúak rádiója az FM90 Campus Rádió.
(Forrás: NMHH Kantar Hoffmann – M-Meter konzorcium mérése alapján)

HALLGATÓI
ÖSSZETÉTEL
Az FM90 Campus Rádió hallgatói jellemzően döntéshozók és véleményformálók, az átlagnál magasabb vásárlóerővel rendelkeznek. A rádió jól megkülönböztethető arculattal, sikeresen szólítja meg a főként jól képzett, nyitott
gondolkodású értelmiségieket, a fiatal, rádiózásra fogékony rétegeket, olyan
rádió, amelynek tartalmára odafigyelnek a hallgatók.
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érettségivel vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik

A CAMPUS
HALLGATÓK
Naponta átlagosan 5,8 millióan, hetente több mint 7,2 millióan hallgatnak
rádiót. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon a 15 éves vagy idősebb lakosság
69 százaléka naponta, míg 86 százaléka hetente hallgat rádiót. Egy év alatt 42
százalékról 35 százalékra csökkent azok aránya, akik naponta legfeljebb egyegy órát hallgatják a rádióműsorokat, és jelentősen megnőtt - 31 százalékról
38 százalékra - azoké, akik három vagy több órát is rádióznak egy nap. (Forrás:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság)
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ÚJ
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Az FM90 Campus Rádió 2019-ben megújult. Fiatalosabb hangvétellel, szélesebb körben szólítja meg hallgatóit. Változott
megjelenésben, hangnemben, lendületben. A műsorvezetők
interaktívan kommunikálnak a Debrecenben élő, dolgozó,
egyetemre járó, vagy akár csak átutazó ill. a vonzáskörzetében megforduló emberekhez. A logo váltásának elsődleges
oka, hogy olyan korszerű, kifejező, egyszerű és modern embléma, azonosító váljon a jövőben ismertté, amely önállóan is
megállja helyét az egyébként egyre zsúfoltabb médiapiacon.
Fontos szempont, hogy könnyen beazonosítható, fiatalokat
megcélzó megjelenésével akár a hétköznapok lendületének szerves részét képezze. Az új megjelenéssel fel tudjuk
hívni a figyelmet magunkra, továbbá az igényes, letisztult
és kifejező formavilággal a fiatal korosztályt is könnyebben
megszólíthatjuk. Az új logo megállja a helyét az online világ
különböző platformjain is (social media felületek, spotify,
egyéb alkalmazások).

MINDIG VELED

Az FM90 Campus Rádió műsorkészítői felkészülten és otthonosan mozognak a legtöbb
témában. Legyen az közéleti,
kulturális, sport, gazdasági, hírjellegű, vagy szórakoztató. Az elmúlt évek alatt szinte valamenynyi ismert, legendás, népszerű
és érdekes ember megfordult
a rádió stúdiójában, vagy a rádió által szervezett, támogatott
eseményeken. Évente több száz
interjút készítünk, meghívott
vendégeink mindig örömmel
jönnek el hozzánk és vállalják
a beszélgetéseket.

TARTALMI SZEMPONTOK
#debreceniegyetem #debrecen #hír #sport #közélet #kultúra #gazdaság #életmód #portré
#közlekedés #technika #tudomány #gasztronómia #turizmus
Az FM90 Campus Rádió tartalomgyártásban Debrecenben és országosan is kiemelkedő. Friss és aktuális témákat
feldolgozó csatorna. A tartalomgyártást markáns zenei arculat egészíti ki, a rádiót ez a zenei változatosság különbözteti meg a többi csatornától. Műsorainkban a hazai könnyűzenei élet legfontosabb szereplői mellett a helyi előadók
felvételei is helyet kapnak.

TREND ÉS MINŐSÉG

MINDIG ELÉRHETŐ

A TÉMA CÉLBA ÉR

HÁTTÉRBEN

FELKÉSZÜLT MŰSORVEZETŐI CSAPAT
Az FM90 Campus Rádió munkatársai egytől egyig felkészült műsorvezetők, akik a legtöbb témában otthonosan mozognak. A műsorvezetők szakmai felkészültségét alátámasztja, hogy vendégeink mindig szívesen jönnek a rádió műsoraiba és otthonosan érzik magukat a beszélgetések alatt. Műsorvezetőink és riportereink a stúdión kívül is megállják
a helyüket, legyen az konferencia, kulturális rendezvény vagy sportesemény.
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Reggeli magazin.
Közéleti témákkal,
napi debreceni aktualitásokkal,
kultúrával, foglalkozó reggeli műsor.

Életmód és családi magazin.
Szépség, egészség, életstílus és élmények.
A műsor címét a Halott Pénz zenekar
népszerű dala ihlette.
A rádió munkáját elismerve, a címhez
a zenekar hozzájárulását adta.

Délutáni talkshow.
Debrecenről a legtöbb aktuális információ,
folyamatosan friss közlekedési hírek,
valamint közéleti és kulturális témák.

Sárdi-Kopányi Balázs
Pálóczi József

Szabó Ivett
Varga Kincső

Gábor Bernadett
Burai Árpád

EGYETEM

ér
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A Debreceni Egyetem hír és információs
magazinja. Minden ami az egyetemen
történt, beszámoló az egyetemi élet
aktualitásairól.

A Debreceni Egyetem Hallgatói
Önkormányzatának magazinja.
A műsort a Hallgatói Önkorányzat által
delegált műsorkészítők szerkesztik és
vezetik. Az egyetemi hallgatók igényei
szerint dolgoznak fel témákat, keresik az
aktuális információkat.

Szabó Ivett
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A Jövőnéző Extra, a rádió tudományosismeretterjesztő magazinjaként
elsősorban a Debreceni Egyetem
kutatásaira és az ott zajló tudományos
tevékenységre, az intézményben
dolgozó kutatók vizsgálataira,
érdeklődési területére fókuszál.

Kiss Dániel Sándor

KÖZSZOLGÁLAT

t
Vá rosi Éle
Naprakész információk Debrecen város
mindennapi eseményeiről,
városüzemeltetés, gazdasági hírek,
kulturális élet, turisztikai információk.

Gábor-Vígh Vanda
Tóth Judit
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Üzleti lehetőségek, partnerségi
együttműködések, nemzetközi
kapcsolatok építése, képzések
első kézből a Hajdú-Bihar Megyei
Kereskedelmi és Iparkamarától.

Hírek, információk, érdekességek,
beszámolók a megye valamennyi
településének életéről,
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
együttműködésével.

Gábor-Vígh Vanda

Gábor-Vígh Vanda

TALK SHOW
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ÉnIdő

Vá radi

Az ÉnIdő-A lélektér című műsort azzal
a céllal szerkesztjük, hogy a mindennapokban is használható megoldásokat
találjunk és javasoljunk a testi és lelki
egészség megőrzésére.
A műsor vendégei Debrecen ismert és
elismert személyiségei.

Debrecen egyik legismertebb
újságírójának esti talk show-ja más
szemmel. Vendégeivel közvetlen
stílusban beszélget aktualitásokról, élet
történetekről, pályafutásról.

Milyen változást jelent, jelenthet egy
gyerek érkezése? Több lesz valami, vagy
csak más? Egyéni, őszinte tapasztalatok,
megélések…Ki, mit tanult a saját
apaságából, mire tanít, vagy tanított a
gyerek?

Gábor-Vígh Vanda

Váradi Ferenc

Porkoláb Gyöngyi

SPORT

Tempóban

Kispálya

Heti Sport

Ziccer

A műsor a DEAC-al foglalkozik.
A sportmagazin a Debreceni
Egyetem Atlétikai Club
valamennyi szakosztályát
figyelemmel kíséri és beszámol
az aktualitásokról, bemutatja a
klub közösségét, a szurkolóktól, a
sportolókon át, a vezetőkig.

Portréjellegű sportműsor. Egy-egy
elismert főként debreceni vagy
debreceni származású sportoló
az adás vendége.

Fókuszban a sportvilágot bejáró
kiemelt heti témák feldolgozása.
Vélemények, kommentek oldott
hangulatban.

A legaktuálisabb sportmagazin.
Eredmények, aktuális hírek,
beszámolók és interjúk vasárnap
délelőtt.

Marosi Zoltán

Ó Nagy Ferenc

Burai Árpád
Marosi Zoltán
Ó Nagy Ferenc

Marosi Zoltán

SZÓRAKOZTATÓ

KréziFék

Zenetrafik

Menetirány az éterben! A hazai rádiózás
autós magazinja. Majdnem az egyetlen.
Mindent az autókról-motorokról,
a szakértelmet pedig vendégeink
szolgáltatják.

Aktuális zenei hírek és zenei újdonságok.
Egy hangos zenei blog, de nem kritizál,
megállapít. Latolgatások a magyar
könnyűzene jövőjéről, előrejelzés,
hogy mi várható a közeljövőben, amit
érdemes követni és hallgatni.

A téma az utcán hever, ne rúgj bele
inkább vedd fel! Érdekes embereket és
érdekes témákat keresünk, akiket meg
is találunk Debrecenben

Antal Arnold
Macskin László

Váradi Ferenc
Kozma Dénes

Antal Arnold
Macskin László

Hátígy!?

KÖZÉRDEKŰ
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Életünk a digitális térben. Hogyan hálózta be életünket a technológia és hová
tart ez a folyamat. Internet, közösségi
média, online kultúra minden korosztály
esetében.

Fogyasztóvédelmi magazin.
Fogyasztóknak szóló, tájékoztató jellegű
műsor. Segíti, erősíti a fogyasztók
cselekedeteit, problémamegoldó
képességét, fókuszban a tudatos
fogyasztásra ösztönzés.

Érdekes nők, elhivatott hölgyek,
élettörténetek.

Reszegi László

Marosi Zoltán

Tóth Judit

ZENE

Magyar Ta
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A rádió kezdetek óta kiemelten támogatja a
hazai előadókat. Miután a hazai rádiók csak
nyomokban tartalmaznak magyar felvételeket, az FM90 Campus Rádió megemelte a
hazai felvételek arányát és ez a szám ma már
magasabb mint a külföldi zenék száma.
A Magyar Tarka c. műsorban bemutatjuk a
friss előadókat, új felvételeket.

Zeneipari háttérműsor, ahol megszólalnak a
hazai könnyűzenei élet szereplői. Zenészek,
menedzserek, lemezkiadók, fesztiválszervezők…A műsor a musicbackstage.hu weboldal
hangos változata.

Burai Árpád
Marosi Zoltán

Burai Árpád
Gábor Bernadett

120 dB
Ahogy a magyar zene, úgy a rockzene is
perifériára került a hazai rádiózásban. Miután
soha nem volt a hazai rádiózásban népszerű,
az FM90 Campus Rádió felvállalta a műfaj
képviselőinek támogatását és bemutatását. A
hard rock, a heavy metal képviselői hetente
állandó műsorban kaptak helyet.

Makláry Zoltán

EGYÉB MŰSOROK

SZTÁRPORTRÉ

A TUDOMÁNY MAI ÁLLÁSA

A hetente jelentkező műsorban
közismert emberekkel hallható
beszélgetés.

Hetente jelentkező műsor az emberi
tudás korszakalkotó eredményeiről.
Különleges felfedezések, elképesztő
technikai újítások, fejlesztések, új
lehetőségek, régóta vár tudományos
eredmények szélesítik látókörünket,
gazdagítják általános műveltségünket.

HALLGASS HAZAIT

ZSUFFA PÉTER JAZZ KLUB

Hazai zenészek, előadók mutatkoznak be.

Ez egy jazzműsor, ami nem a zenéről szól. Inkább arról: lehetséges
boldognak lenni, ha hagyjuk hogy
segítsen a zene. Feltéve, ha olyan az
a zene, ami megérdemli, hogy Zsuffa
Péternél is elhangozzék.

TÖBB HÍR ÉS INFORMÁCIÓ,
TÖBB MŰSOR,TÖBB ÉLMÉNY,
TARTALMAS SZÓRAKOZÁS!

TARTALOM
+ZENE
A DEmedia.hu egy új médiatermék, a digitális tartalomfogyasztás modern platformja. Magazin, az oldal szolgáltatásai között
van rádió, online rádió, zenei
portál és podcast csatorna is. A
portfólió egyértelműen a minőségi és sokszínű tartalomszolgáltatást preferálja. A magazin
sokszínű és informatív, stílusa
közvetlen. Kiemelten tájékoztat a Debreceni Egyetem aktualitásairól, minőségi tartalom a
kultúra, a sport, az életmód és
a gazdaság területéről.
DEmedia.hu

DEBRECEN

100%
Az FM90 Campus Rádió a 90 MHz-es frekvencián
a debreceniek és a megyében élők rádiója.
Online bárhol elérhető és hallgatható.
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6:00-10:00

Your Music.
Your Life.

Radio Channel of the

University
of Debrecen

www.demedia.hu

FM90 Campus Rádió
Kapcsolat: szerkesztoseg@fm90.hu
SMS/Viber: (+36) 20 987-9090
Értékesítés: reklam@fm90.hu
facebook.com/fm90campus
instagram.com/fm90campus
soundcloud.com/fm90campus

TÖBB HÍR
ÉS INFORMÁCIÓ,

DEmedia.hu
Kapcsolat: info@demedia.hu
Értékesítés: hirdetes@demedia.hu

TÖBB MŰSOR,
TÖBB ÉLMÉNY,

www.demedia.hu
facebook.com/demedia.hu

TARTALMAS
SZÓRAKOZÁS!

