
Vienintelė regioninė Pietų Lietuvos 
komercinė radijo stotis.

Gimimo diena: 
1993 metų sausio 6 diena.

Radijo stoties formatas: 
informacinis ir muzikinis.

Transliacijos dažnis: 
Alytuje FM 99.0 MHz ir UTB 70.04 MHz, 
97.2 MHz Druskininkuose.

Transliacijos regionas: 
Alytus ir Druskininkai (3 siųstuvai Pietų 
Lietuvos regione). Taip pat didžiausi pieti-
nio regiono miestai: Birštonas, Varėna, 
Lazdijai, Garliava, Prienai. „FM99“ – pietų Lietuvos eterio lyderė
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„FM99“ – unikalus projektas pietų Lietu-
vos žiniasklaidos istorijoje:
Populiarios, patikimos ir mėgstamos radi-
jo laidos, kuriose dalyvauja puikiai žinomi 
Lietuvos visuomenės veikėjai.

Dinamiški ir įtraukiantys eterio žaidimai 
bei pramogos.

Pati aktualiausia, įdomiausia ir operaty-
viausiai pateikiama informacija.

Radijo stotis turi pastovią auditoriją, o 
programos populiarumas nuolat auga.

RADIJO STOTIS „FM99“ 
UŽIMA PIRMĄJĄ VIETĄ 
KLAUSOMUMO REITINGE

Kasdieninė auditorija – 200 tūkst. pietų 
Lietuvos regiono gyventojų.

Savaitinė auditorija – daugiau nei 500 
tūkst. pietų Lietuvos regiono gyventojų.

Klausytojai – aukštesnių pajamų, aktyvūs 
ir bendruomeniški gyventojai.
„FM99“ programą gyventojai klauso na-
muose ir automobilyje.

Aukštas „FM99“ reitingas – raktas 
į jūsų verslo sėkmę.

Šaltinis: radijo stoties „FM99“ užsakymu atlikta pietų 
Lietuvos gyventojų apklausa (2014 m.)
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RADIJO STOTIES „FM99“ 
CHARAKTERIS

Profesionalumas
Informatyvuas
Pozityvumas
Geranoriškumas
Patikimumas
Aktyvumas
Aktualumas
Muzikinis įvairumas

„FM99“ programos įvaizdis kuriamas in-
vestuojant į prekės ženklą, kuriant koky-
biškas eterio programas, išlaikant vientisą 
skambesio stilistiką, dirbant vedėjams, 
turintiems vieningą stilių ir skonį. Todėl 
klausytojai teigia, jog „FM99“ yra stabili 
ir patikima radijo stotis.

RADIJO STOTIES „FM99“ 
AUDITORIJA

Šiuolaikiška
Gyvena pilnavertį gyvenimą
Mėgsta aktyvų poilsį
Lengvai bendrauja

Pozityvi
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RADIJO STOTIES „FM99“ KLAUSYTOJAI

Šaltinis: radijo stoties „FM99“ užsakymu 
atlikta pietų Lietuvos gyventojų apklausa 
(2014 m.)
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RADIJO STOTIES „FM99“ KLAUSYTOJAI

Tikslinė radijo stoties „FM99“ auditorija: 
transliuojama programa orientuota į aktyviausią visuomenės sluoksnį – 
20-55 metų amžiaus žmones.

136 tūkst. moterų per dieną.
340 tūkst. moterų per savaitę.

Radijo stoties „FM99“ auditorija – vidutinio amžiaus pietų Lietuvos gyventojai.

Radijo stoties „FM99“ auditorijai būdinga gera finansinė padėtis.

Radijo stoties „FM99“ auditorija turi aukštą socialinį statusą.
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MŪSŲ KLAUSYTOJAI – 
JŪSŲ KLIENTAI

„FM99“ yra lyderiaujanti pietų Lietuvos 
radijo stočių programa.

„FM99“ turi komerciškai patrauklią audi-
toriją.

„FM99“ – gerbiamas ir populiarus preki-
nis ženklas pietų Lietuvoje.

„FM99“ – aukštas reitingas ir didelė au-
ditorija leidžia pasiekti maksimalų jūsų 
klientų skaičių.

„FM99“ populiarumas nuolat auga.

Kokybiškai transliuojama „FM99“ programa 
leidžia reklaminiam pranešimui pasiekti 
tikslinę auditoriją sunkiai prieinamose vie-
tose – tiem, kurie aktyvūs, retai žiūri tele-
vizijos programas arba leidžia laiką skaitant 
spaudą.

Pastovių „FM99“ klausytojų lojalumas 
transliuojamai programai leidžia pasiekti 
maksimalų reklaminės kampanijos efek-
tyvumą ir didinti jūsų prekinio ženklo žino-
mumą.



Radijo stoties „FM99“ 
reklamos skyrius
Rotušės a. 2, LT-62141 Alytus
www.fm99.lt

Tel. nr.: 8 (315) 76120  
Mob.: 8 (687) 30257
El. p.: reklama@fm99.lt

Lietuvos regioninių radijo stočių 
asociacija
Radijo stotis „FM99“ – Lietuvos regioninių 
radijo stočių asociacijos narė. Asociacija 
nuo 2014 metų vienija dešimt regioninių 
radijo stočių, savo programą transliuo-
jančių Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Pane-
vėžyje, Alytuje, Druskininkuose, Marijam-
polėje, Tauragėje, Biržuose, Utenoje, 
Plungėje ir Mažeikiuose. Reklamos užsa-
kovo reklama, transliuojama radijo stoties 
„FM99“ eteryje, gali būti girdima visoje 
Lietuvoje.

„FM99“ programa transliuojama ir 
tarptautinėje „TuneIn“ radijo platformoje. 

TRANSLIACIJOS 
PROJEKTAI

Projektas „Alytus+“
Radijo stotis „FM99“ savo reklamos už-
sakovams siūlo reklaminės informacijos 
sklaidą iškart dviejuose miestuose vienu 
metu – Alytuje ir Druskininkuose. Projek-
tas „Alytus+“ realizuojamas radijo stoties 
„FM99“ eteryje reklamos užsakovo pasi-
rinktu metu.

Projektas „FM99 – visam pasauliui“
Radijo stoties „FM99“ transliuojama pro-
grama pasiekiama ne tik pietų Lietuvos 
regiono gyventojams. Technologiškai at-
naujinta radijo stoties „FM99“ interneti-
nės transliacijos platforma leidžia klausyti 
programą ne tik daugiau nei 103 Lietuvos 
miestuose, bet ir visame pasaulyje.
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PASTARŲJŲ METŲ „FM99“ 
REKLAMOS UŽSAKOVAI
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