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Bauer Medias månadsbrev

I juli hade radion totalt en genomsnittlig veckoräckvidd på nära 7,4 miljoner
unika lyssnare. Kommersiell radio ligger i nivå med föregående månad och
nådde under en snittvecka nära 5,2 unika miljoner lyssnare. Bauer Media
hade en total unik veckoräckvidd på 4,3 miljoner, varav 3,9 miljoner FM-
lyssnare.

Veckoräckvidd

Under juli hade Bauer Media en total genomsnittlig veckoräckvidd på 4,3
miljoner unika lyssnare, en minskning med -2% mot föregående månad. FM-
lyssnandet för Bauer Media ökade med +1% jämfört med föregående månad.



Under juli nådde Bauer Media +15% fler unika lyssnare än NENT.

I juli var den genomsnittliga veckräckvidden för Mix Megapol nära 2,3
miljoner unika lyssnare, en minskning med -5% mot föregående månad. Såväl
NRJ som Rockklassiker ligger i nivå med föregående månad och hade nära 1,8
miljoner respektive 1,2 miljoner unika lyssnare under en snittvecka.

Kommersiell lyssnarandel

Bauer Media är fortsatt Sveriges största kommersiella audiohus och hade
under juli en lyssnarandel på 60%.

Total lyssnarandel

Kommersiell radio hade i juli 25% av lyssnarandelarna på radiomarknaden,
varav Bauer Media som största kommersiella radioaktör hade 15% av dessa. I
jämförelse med föregående månad minskar BauerMedia med -2% men i
jämförelse med föregående år ökar BauerMedia med +3%.

Den genomsnittliga lyssnartiden ökade för såväl Mix Megapol (+2%) som NRJ
(+14%) i juli. För Rockklassiker minskade den genomsnittliga lyssnartiden per
dygn något mot föregående månad (-6%) men i jämförelse med föregående år
har den genomsnittliga lyssnartiden ökat (+13%).

Digitalt lyssnande

Bauer Medias digitala plattformar RadioPlay och Podplay hade under juli en
genomsnittlig veckoräckvidd på 727 841 unika lyssnare. Det är främst
podcastlyssnandet som påverkar minskningen i räckvidd (-26% mot
föregående månad) vilket troligen förklaras av att flertalet poddar har
sommaruppehåll.

Samtliga podcastplattformar ser en nedgång i unik räckvidd under juli. Bauer
Media hade en genomsnittlig veckoräckvidd på 528 656 unika lyssnare.
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Bauer Media är det självklara mediehuset för ljudbaserad underhållning. Vi
ger dig plattformen, nätverket och möjligheterna att utveckla din talang,
förverkliga dina idéer och göra din röst hörd. Med vårt breda utbud
underhåller vi hela Sverige, on air, online och on demand med Podplay och
RadioPlay - våra plattformar för tusentals populära podcasts.

Vi är en del av Bauer Media Group, finns i åtta länder; Sverige, Norge,
Danmark, Finland, Polen, Slovakien, Portugal, Irland och Storbritannien och
når mer än 55 miljoner lyssnare varje vecka. Vi är störst i Europa i digital och
kommersiell audio. Vi skapar innehåll som når fram och låter människor
uppleva ljudets kraft och möjligheter. Vi kallar det ljudeffekten.
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