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Mästerkocken Sandra Mastio till Retro
FM i Skåne

Retro FM i Skåne förstärker sitt morgonprogram Retromorgon med TV- och
Skåneprofilen Sandra Mastio.

Retro FM som sänder över hela Skåne förstärker sin morgon med flera nya
profiler. Det främsta tillskottet är Sandra Mastio, restauratör i Malmö,
Sveriges mästerkock 2015 och tv-aktuell just nu i “Timjan, tupp & tårta” på
SVT.



- Jag känner mig sjukt taggad och samtidigt lite nervig, men nerver är bra. Då är
man närvarande. Att få vara med och väcka Skåne på Retro FM på morgnarna och
få jobba med Hasse, Fredrik och mina nya kollegor på Retro FM ska bli så ball,
säger Sandra Mastio med ett stort leende.

Retromorgon produceras av Peter Malmqvist och leds av programledaren
Hasse Strandberg och Fredrik Bojerud.

- Vi är verkligen stolta över denna satsning och nu längtar vi alla efter att kunna
släppa loss Sandra och grabbarna i radion varje morgon med start den 7 oktober,
säger Robert Persson, VD för Retro FM. - Man ska vara lite försiktig med ordet
“dreamteam” men detta är, ta mig sjutton, ett riktigt dreamteam med en
kombination av kreativitet, erfarenhet, entusiasm och äkthet, avslutar Robert.

Retro FM hörs över hela Skåne och här kan du hitta alla frekvenser. 

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.

https://www.radioplay.se/retrofm/kampanj/nya-frekvenser


Kontaktpersoner

Anna Chrona
Presskontakt
Communications Director
Bauer Media
anna.chrona@bauermedia.se
0735088803

mailto:anna.chrona@bauermedia.se
tel:0735088803

