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Bauer Media lanserar en nordisk
annonsplattform - Bauer Audiostream

Europas ledande broadcastingbolag Bauer Media Audio, lanserar en nordisk
annonsplattform för digitalt ljud. Bauer Audiostream erbjuder annonsörer en
transparent och brand safe annonsmiljö som inkluderar ledande ljudbolag
och producenter genom datadriven ljudannonsering.

Bauer Audiostream erbjuder annonsörer sömlös tillgång till specifika
målgrupper som konsumerar ljud från streamad radio och podcasts. Genom
Bauer Audiostream erbjuds annonsörer tillgång till lager som drivs av
Targetspot, podcastnätverket Wondery samt Bauer Media Audios tjänst



RadioPlay med varumärken som Mix Megapol, NRJ, Rockklassiker, Svensk
Pop, Vinyl FM, Retro FM och Lugna Klassiker. Här finns även Podplay som är
en av Nordens största podcastleverantörer.

- Vi accelererar vårt digitala erbjudande och med lanseringen av Bauer
Audiostream som inkluderar Targetspot med Sonos och Deezer samt
podcastnätverket Wondery, erbjuder vi digital ljudannonsering i riktigt stor skala.
Detta förbättrar annonsörernas möjligheter och kompletterar vår redan
marknadsledande position inom audio. Vårt digitala lyssnande ökar kontinuerligt
både i streamad radio och poddar och är en viktig affär för oss framåt, säger
Linda Palmgren, VD Bauer Media i Sverige.

Jan Kumlin, Director of digital advertising technology, Bauer Media Audio,
kommenterar: - Bauer Audiostream erbjuder en transparent och säker
annonsplattform för Nordens ledande ljudproducenter. Vi kommer erbjuda
datadriven digital ljudannonsering. Detta ökar möjligheterna för annonsörer att
nå stora målgrupper och kompletterar vår ledande radioverksamhet med 55
miljoner lyssnare varje vecka över hela Europa, vilket innebär att vi kan erbjuda
det bästa av ljudannonsering och fördelarna med digital målgruppstyrning.

Bauer Audiostream har en veckoräckvidd på över 2 miljoner lyssnare och
finns tillgängligt för både direkta och programmatiska kampanjer.

Bauer Media är Sveriges största audiohus. Vi är marknadsledande inom radio
och tillsammans med våra digitala plattformar når vi närmare 5 miljoner
lyssnare varje vecka.

Vi älskar underhållning och strävar efter att göra vardagen roligare för våra
lyssnare, oavsett var vi möter dem. Genom Podplay med tusentals populära
poddar samt RadioPlay med Sveriges största radiostation Mix Megapol eller
våra kanaler NRJ, Rockklassiker, Vinyl FM, Lugna Klassiker, Retro FM och
Svensk Pop aktiverar vi våra kunder regionalt eller över hela Sverige.

Vi är en del av Bauer Media Group, Europas ledande digitala kommersiella
ljudoperatör som verkar på sju marknader; Sverige, Norge, Danmark, Finland,
Polen, Slovakien och Storbritannien och når mer än 26 miljoner lyssnare
dagligen.
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