


Μουσική που σε αφορά…! 
 
, 

 
 
 

o Είναι trend ! Επιλέγει και αναδεικνύει την εκλεκτική vintage μουσική από όλο 

τον κόσμο, χωρίς σύνορα και στιλιστικούς –μουσικά- περιορισμούς ! 

o Εκπροσωπεί το παλιό, ρομαντικό ραδιόφωνο, χωρίς play list. 

o Μεταδίδει ζωντανό πρόγραμμα όλη τη μέρα (και Σαββατοκύριακα) με 

επιλεγμένους παραγωγούς (δημοσιογράφους και μουσικούς). 

o Αγαπά την εξωστρέφεια και επικοινωνεί με το κοινό του σε out of studio 

ενέργειες… μουσικές και όχι μόνο ! 

o Διαθέτει δραστήριο και εναλλακτικό κοινό που ενδιαφέρεται και ακολουθεί 

πιστά τις προτάσεις που αφορούν στον πολιτισμό και στην ψυχαγωγία. 

o Επικοινωνεί άμεσα, με ενεργά διαδικτυακά κανάλια (fb page: 85.000 fans, 

twitter, instagram, youtube και www.pepper966.gr) 

 

 

 

 

 

 “There are two kinds of music.  
Good music and the other kind”  
Duke Ellington 



Δημογραφικά Στοιχεία Ακροατών 
2017 

Φύλο   

Άντρες 46 

Γυναίκες 54 

    

Group Ηλικιών   

13-17 1.1 

18-24 9.6 

25-34 36.0 

35-44 27.0 

45-54 17.7 

55-70 8.6 

Κοινωνικοοικονομική τάξη   

Α+B 55.3 

C1 20.5 

C2 16.2 

D 5.8 

E1,2,3 1.6 

    

Περιοχή   

Στρώμα Περιοχών   

Δήμος Αθηναίων 31.3 

Βόρειες Περιοχές 22.7 

Νότιες Περιοχές 14.3 

Ανατολικές Περιοχές 10.0 

Δυτικές Περιοχές 13.5 

Πειραιάς/Περίχωρα 8.2 



Γιώργος Μουχταρίδης ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ PEPPER 96.6 

 
, 

 
 
 

« Καλό μουσικό ραδιόφωνο είναι αυτό που το 

απολαμβάνεις αισθητικά κατ' αρχάς... αυτό που σου κάνει 

“γλυπτική στην ακρόαση”- για να δανειστώ έναν τίτλο των 

Stranglers. Αυτό που σε ταξιδεύει με την μουσική του 

ποικιλία και σε κάνει να νοιώθεις μία πνευματική ευεξία 

ανάλογη με αυτήν που νοιώθεις όταν έρχεσαι σε επαφή με 

ένα καλό βιβλίο, μία καλή ταινία στον κινηματογράφο ή 

όταν ακούς έναν σπουδαίο καλλιτέχνη. Χαρακτηριστικά 

του είναι η συνέπειά του στους στόχους του και στους 

ακροατές του, η ποικιλία σε μουσικές, η ενημέρωση γύρω 

απ' τα καλύτερα που συμβαίνουν στην πόλη και φυσικά η 

συντροφιά!»  

ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ 12/04/2012 

 

 
 
 



Out of Studio / Out of the Box… 







21 κορυφαίες σχολές Yoga 

1.700 συμμετοχές 

Σε ένα μοναδικό χώρο! 



Xmas Party 2016 (stage 1) 



Ημέρα Γυναίκας και MISS PEPPER all day event! 
 

 
Ο Pepper 96.6 μεταδίδει ζωντανά το πρόγραμμα του από το Booze  

(13.00 – 22.00), φιλοξενώντας ελληνίδες δημοσιογράφους και 
παραγωγούς από όλα τα ραδιόφωνα. 

 
Out of studio… 
 
Στο δρόμο… 

To πρωί : Με σημείο εκκίνησης το booze και σε συνεργασία με το mbike, κάνουμε  

βόλτα στον ποδηλατόδρομο της Αθήνας  

με ενδιάμεσες στάσεις σε τοποθεσίες πολιτισμού.  

Στο Booze… 
All day : Έκθεση ζωγραφικής – φωτογραφίας  

Live σκηνή όπου γυναίκες τραγουδίστριες 
Γυναικεία επιχειρηματικότητα 

Συζητήσεις – Μονόλογοι – εμπειρίες… 

To Party … 
Και στο τέλος για κλείσιμο της ημέρας / βραδιάς ένα party με τις καλύτερες dj της πόλης. 

 
  
 



 

 

 

11.00 - 12.00 – Βαρβάρα Σαββίδη – El culture 

12.00 - 14.00 - Dj Spector 

14.00 – 18.00 - Pepper in the mix 

18.00 – 20.00 - Πάνος Σουρούνης 

20.00 – 22.00 - Λουκία Σούπουλη 

22.00 – 24.00 – Δημήτρης Λεμονίδης 

24.00 – 02.00 - Dj Snatch 

 

 




