


Věříme, že každodenní radosti jsou důležitou

součástí cesty spokojeným životem.

Jsme tady, abychom se společně naladili a ukazovali

opravdový život z lepší stránky.

Protože hezké momenty můžeme potkávat každý

den.
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Rádio Impuls stále drží první pozici v týdenní poslechovosti i v podílu

na celkovém rozhlasovém trhu.
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Dvacátníci i padesátníci, lidé ve městech i na vesnicích. Všichni ti, kteří mají rádi 

hezké české písničky a kteří se rádi nechávají nakazit optimismem.

Josefína, 28 let, učitelka na ZŠ, 

České Budějovice

„S dětmi je zábava, ale občas 

mi pocuchají nervy. Rádio 

Impuls je ten nejlepší balzám.“

Stanislav, 39 let, instalatér, 

Olomouc 

„I když su akorát v práci, neunikne 

mně jeden zápas Sigmy. Všecko 

se dozvim díky sportovnim 

přenosum z Rádia Impuls.“  

Magda, 43 let, obchodní zástupkyně, 

Praha

„Jsem neustále v pohybu. Jezdím

jak po Praze, tak mimo město, 

a proto ocením spolehlivé dopravní 

zpravodajství na Rádiu Impuls.“ 

Alois, 52 let, zubař, 
Litomyšl

„Nedávno jsem objevil účinný lék 
proti stresu z návštěvy zubaře. 
Ve své čekárně pouštím Rádio 
Impuls a od té doby ke mně lidé 
vstupují s úsměvem.“ 
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„Haló, tady Impulsovi“ - dobré ráno vám popřejí Monika Doležalová, Honza Daněk, Zuřivý reportér

Aleš Růžička, dopravní guru Malý Jarda – moderátoři nejposlouchanějšího ranního vysílání v ČR.

„Dopoledne s Dobrým Korcem“ - Vlasta Korec uvádí Vtip s dobrým Korcem, Dopravu s dobrým

Korcem, Počasí s dobrým Korcem a konec (vlastně spíš Korec) je ze všeho nejlepší!

„Odpolední impuls“ – Honza Benešovský je specialista na tři věci: 1. Na nejrychlejší dopravní

informace z celého území ČR, 2. Na zprávy 3. Na zlatou českou klasiku a novou českou muziku. A

ještě na popichování dobrého Korce…

„Fanda a jeho česká banda“ – S Fandou Matějíčkem vysílá mistr hudebních omáček Petr

Vondráček a Muž na síti Láďa Vonz. Informace, zábava, Doprava 007 a kvíz za všechny peníze!

„Český mejdan Rádia Impuls“. Od šesti večer hrajeme na Impulsu jenom česky. U mikrofonu

Jakub Urban!

Vysíláme s úsměvem a staráme se o to, aby bylo Rádio Impuls dál nejposlouchanější stanicí s

nejlepším zpravodajstvím, dopravou a českou hudbou!
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 celoplošnou spotovou kampaň 

 reklamní spotovou kampaň zacílenou na konkrétní region či kraj

 sponzoring jednotlivých pořadů

 rozhovory, reportáže

 na míru postavené projekty pro klienty

Dlouhodobě spolupracujeme s celou řadou partnerů, mezi něž patří např.: 

Pojišťovna Kooperativa, Cestovní kancelář Fischer, Čedok, Exim Tours, 

Letiště Praha, Česká televize,  FTV Prima, Tescoma, CinemArt, Falcon, 

Čepro.  

 Nabízíme erudovaný přístup, flexibilitu, operativní plánování a 

zajištění kompletní produkce.
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PŘIPRAVÍME PRO VÁS





12


