
  

Η Καλύτερη Μουσική του Σήμερα Η Καλύτερη Μουσική του Σήμερα 
Τα Αγαπημένα του ΧθέςΤα Αγαπημένα του Χθές  

24 years radio history 24 years radio history 



  

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Kiss FmKiss Fm ιδρύθηκε το 1993.

Είναι ένας απο τους κορυφαίους Μουσικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς, με 
ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό αναγνωρισιμότητας.

Ένα πολυάριθμο στελεχικό δυναμικό , εργάζεται αδιάκοπα ώστε να 
προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, τομέας στον οποίο διακρίνεται η 
εταιρεία.
Οι επενδύσεις σε τεχνικές εγκαταστάσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και η 
επιθυμία για δημιουργία σχέσεων αμοιβαίου συμφέροντος με τις ομάδες 
που επικοινωνεί, είναι οι προτεραιότητες αυτού του οργανισμού.
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διατηρεί αναλλοίωτες τις αξίες 

'Ηθος 

Συνέπεια

Αξιοπιστία

Ειλικρίνεια

Σχέσεις ΕμπιστοσύνηςΣχέσεις Εμπιστοσύνης

 Με το ακροατήριο 

 Τους συνεργάτες  

Τα Μέσα Ενημέρωσης 



  

Όραμα Όραμα 

'Oραμα μας αποτελεί η Mουσική ψυχαγωγία των ακροατών μας 
και η παροχή πληροφοριών και ενημέρωσης όχι μόνο για μουσικά θέματα 

αλλά και για τα δρώμενα της πόλης μας, 
με στόχο το πρόγραμμα μας να διαθέτει την ποιοτικότερη δυνατή απήχηση στο 

μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Αττικής.

 



  

Η Επικοινωνιακή ΔιείσδυσηΗ Επικοινωνιακή Διείσδυση
* Το Ραδιόφωνο δημιουργεί τις εικόνες που προσλαμβάνουν οι ακροατές.

* Η προσφυγή αυτή στη φαντασία, παρέχει στο Ραδιόφωνο ένα φανερό πλεονέκτημα 
έναντι των οπτικών μέσων.

Το Κύριο Χαρακτηριστικό του Ραδιοφώνου
* Κύριο χαρακτηριστικό του Ραδιοφώνου είναι η ευκαμψία του, δηλαδή το γεγονός 
πως αφήνει τον ακροατή ελεύθερο να επιδίδεται σε άλλες δραστηριότητες ενώ 
ταυτόχρονα ακούει .



  

 

Το Ραδιόφωνο χαρακτηρίζεται ως η Ήρεμη Δύναμη .

Το Ήπιο Μέσο που συνοδεύει , συντροφεύει , ψυχαγωγεί , βοηθά στην απόδραση , 
στην εκτόνωση και στη φυγή .

Ενημερώνει , χωρίς να επιβάλλεται .

Καλύπτει τις πρακτικές κοινωνικές και συναισθηματκές ανάγκες της ανθρώπινης 
προσωπικότητας .

                 Focus Bari : « H Εικόνα του Ραδιοφώνου Σήμερα » .

                                                 

H H Εικόνα του Ραδιοφώνου Σήμερα Εικόνα του Ραδιοφώνου Σήμερα 



  

Kiss On Air Kiss On Air 

 Η Καλύτερη Μουσική του Σήμερα και τα Αγαπημενα του Χθες
 Kiss 10 στη σειρά 
 Κάθε ημέρα ένα θέμα ( θεματικές ημέρες π.χ. Movie day, Dinner day, 

Theatre day)
 Δημιουργικές αναφορές παραγωγών
 Ειδικά ένθετα (π.χ. Αυτοκίνητο, ευεξία, συνταγές)
 Διαγωνισμοί – ταξίδια  



  

Πρόγραμμα Kiss Fm 92,9Πρόγραμμα Kiss Fm 92,9

 



  

Kiss OutsideKiss Outside

 Πρώτες Κινηματογραφικές προβολές
 Ζωντανές Μεταδόσεις
 Προωθητικές ενέργειες on the road (Kiss Patrol)
 Διοργάνωση party 
 Χορηγός Επικοινωνίας σε

* συναυλίες

* θεατρικές παραστάσεις
* αθλητικές διοργανώσεις (π.χ. Μαραθώνιος)



KISS MEDIAKISS MEDIA
www.kiss929.grwww.kiss929.gr



KISS MEDIAKISS MEDIA
FacebookFacebook



  

Βασικά εμπορικά χαρακτηριστικά Βασικά εμπορικά χαρακτηριστικά 

1.1. Αναγνωρισιμότητα υψηλού επιπέδου(Αναγνωρισιμότητα υψηλού επιπέδου(Awareness).Awareness).
2.2. Θετική Εικόνα(Θετική Εικόνα(Image).Image).
3.3. Φήμη άρα ισχυρή πεποίθηση στη συνείδηση του κοινού  Φήμη άρα ισχυρή πεποίθηση στη συνείδηση του κοινού  

((Conviction – Reliance).Conviction – Reliance).
4.4. H H συνειδητή επιλογή της εταιρείας μας απο τις ομάδες συνειδητή επιλογή της εταιρείας μας απο τις ομάδες 

κοινού (κοινού (Demand).Demand).
5.5. Η πιστότητα των κοινών στην εταιρεία μας (Η πιστότητα των κοινών στην εταιρεία μας (Loyalty).Loyalty).



  

Τμήμα ΔιαφήμισηςΤμήμα Διαφήμισης

Ο ΚISS 92.9 διαθέτει ένα πλήθος προωθητικών λύσεων που εξασφαλίζουν 
στους πελάτες / συνεργάτες μας τη μέγιστη δυνατή προβολή και 
αποτελεσματικότητα, τόσο για το χτίσιμο ή ενδυνάμωση brand name, όσο και 
για την προβολή στοχοποιημένων ενεργειών για την αύξηση των πωλήσεων.

Παράλληλα, έχουμε δημιουργήσει ένα διαφημιστικό περιβάλλον με σύντομα 
διαφημιστικά "breaks" χωρίς «καταιγισμό» σπότς, με στόχο τη μείωση 
τουclutter και του tune-out των ακροατών και τη μεγιστοποίηση του Reach 
&Frequency, μέσω κυκλικού προγραμματισμού των σποτς.
(Optimal Effectiveness Scheduling). 



ΓΓΙΑΤΙΙΑΤΙ KISS 92,9; KISS 92,9;
Υψηλή ΑποτελεσματικότηταΥψηλή Αποτελεσματικότητα

* Φιλικό και Καταναλωτικό Κοινό

* Στρατηγικά λίγες διαφημίσεις  - 4’ max break

* Παρουσίαση του «BREAK» απο τους παραγωγούς ως «Δελτίο Καταναλωτικής 
Ενημέρωσης»

* Περιορισμός  αναφορών

* Teasing επιστροφής από το break 

* Κυκλικός προγραμματισμός spots & αναφορών / OPES

* Συμμετοχή του κοινού στις εκδηλώσεις 



 

Στόχος του κυκλικού προγραμματισμού μέσω Στόχος του κυκλικού προγραμματισμού μέσω 
του Optimum Effective Scheduling είναι του Optimum Effective Scheduling είναι 

η συνεχής και επαναλαμβανόμενη μέγιστη η συνεχής και επαναλαμβανόμενη μέγιστη 
δυνατή επικοινωνία δυνατή επικοινωνία 

με το σύνολο των ακροατώνμε το σύνολο των ακροατών..

Προγραμματισμός μετάδοσης  Προγραμματισμός μετάδοσης  spots spots 
Optimum Effective SchedulingOptimum Effective Scheduling



  

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
Optimum Effective SchedulingOptimum Effective Scheduling

Αγαπάμε τις διαφημίσεις όπως τα τραγούδια μαςΑγαπάμε τις διαφημίσεις όπως τα τραγούδια μας



  

ΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ KISS S.A.

Eταιρική Κουλτούρα(το πρότυπο κοινών αξιών και πεποιθήσεων που 
διαμορφώνει τη συμπεριφορά μέσα σε έναν οργανισμό):

Η KISS S.A. είναι ένας οργανισμός που στηρίζεται στο ανθρώπινο 
δυναμικό του προάγει τον πολιτισμό ,προσφέρει υψηλού επιπέδου 
ψυχαγωγία και ενημέρωση και δημιουργεί σχέσεις αμοιβαίου 
συμφέροντος με όλες τις ομάδες κοινού που επικοινωνεί. Στον 
οργανισμό αυτόν οι επαγγελματίες συνεργάζονται με σκοπό οι 
υπηρεσίες τους να διακρίνονται για την ποιότητα τους και τον 
ανθρωποκεντρικό τους χαρακτήρα.



  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !  
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