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2020-11-09 11:01 CET

Bauer Media stärker upp med Content
Director

Bauer Media förstärker ledningen genom att anställa Anna Rastner i rollen
som Content Director. Anna blir därmed ansvarig för all innehållsverksamhet
på Bauer Media.

Anna får det övergripande ansvaret för all innehållsverksamhet, för
radiostationerna Mix Megapol, NRJ, Rockklassiker, Vinyl FM,Retro FM, Svensk
Pop och Lugna Klassiker samt plattformarna Podplay och RadioPlay.



Anna kommer närmast från en roll som utbudschef för Utbildningsradion och
innan dess som programchef för TV4, och har dessförinnan varit med att
forma den digitala transformationen för Expressen och Mittmedia. 

- Det känns spännande och inspirerande att få jobba med ljudinnehåll som just
nu utvecklas i en rasande takt. Bauer Medias portfölj med starka radiovarumärken
och poddar ligger långt fram i utvecklingen och det ska bli roligt att få ta nästa
steg inom ljud, säger Anna Rastner. 

- Det känns fantastiskt att välkomna Anna till Bauer Media. Innehåll är hjärtat i
vår verksamhet. Anna har en dokumenterad erfarenhet kring transformation i
kombination med djup publicistisk kunskap och att skapa riktigt bra innehåll. I
vår strävan att vara ledande inom ljudinnehåll är vi glada att Anna kommer till
oss, säger Linda Palmgren, CEO Bauer Media.

Anna tillträder sin tjänst på Bauer Media i januari 2021.

Bauer Media har störst räckvidd i det nya ljudlandskapet med över 5 miljoner
lyssnare varje vecka. Passionerade att göra vardagen roligare för målgrupper
som våra kunder efterfrågar. Vi älskar underhållning och att skapa innehåll
och marknadsföring med ljud så att du når fram till våra miljontals lyssnare
med ditt budskap. Allt detta genom Sveriges största radiostation Mix
Megapol, nätverken NRJ och Rockklassiker, radiostationerna Vinyl FM, Lugna
Klassiker, Retro FM och Svensk Pop samt digitalt på RadioPlay och Podplay.
Vårt fokus är att generera värde för alla våra kunder, oavsett var vi möter
dem.
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Content Director
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CEO 
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