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Bauer Media startar Lugna Klassiker på
FM 104,7 i Stockholm
Den 1 augusti får Mix Megapol och NRJ nationella tillstånd och kommer
kunna höras av 95% av Sveriges befolkning.
Då startar också Bauer Media en ny radiostation i Stockholm - Lugna
Klassiker 104,7.
Lugna Klassiker kommer att spela de bästa, lugna låtarna som någonsin har
gjorts från 80-, 90- och 00-talet blandat med de största lugna låtarna från de
senaste åren. Artister som Celine Dion, Adele, George Michael och Ed Sheeran

kommer att höras på stationen och presenteras av programledare som
Jeanette Predin, Oscar Zachrisson, Kim Sandberg och Ray Matson.
- Vi som bor i en storstad som Stockholm vet att livet ibland kan vara ganska
hektiskt. Lugna Klassiker kommer att vara en skön plats för våra lyssnare att
koppla av och varva ner. Det behövs ett radioformat som spelar lugn musik och vi
är övertygade om att våra lyssnare kommer omfamna Lugna Klassiker, säger
Håkan Morland, programdirektör Bauer Media.
Lugna Klassiker 104,7 kommer att lanseras den 1 augusti genom att spela
10.000 lugna låtar utan reklamavbrott.

Bauer Media Sverige underhåller mer än fem miljoner lyssnare varje vecka
och når med det hela 50 procent av den svenska befolkningen. Vi berikar
vardagen för våra lyssnare och aktiverar våra kunder regionalt eller över hela
Sverige genom Sveriges största radiostation Mix Megapol, Rockklassiker, NRJ,
Vinyl FM, Lugna Klassiker, Retro FM och Svensk Pop. Dessutom lyssnar en
miljon av dem online och on demand på Podplay och Radioplay - våra
plattformar för tusentals populära podcasts och digitala hem för våra
stationer.
Vi är en del av Bauer Media Group, Europas ledande digitala kommersiella
audio broadcaster som verkar på åtta marknader; Sverige, Norge, Danmark,
Finland, Polen, Slovakien, Irland och Storbritannien, och når mer än 55
miljoner lyssnare varje vecka. Vi skapar innehåll och tillhandahåller tjänster
som är viktiga för miljoner människor runt om i världen.
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