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Ny produktchef för nischstationerna på
Bauer Media

Maria Granquist tar rollen som produktchef för Bauer Medias nischstationer
Vinyl FM, Svensk Pop och Lugna Klassiker. 

Maria har bred kunskap inom radio där hon har gjort allt från att screena
lyssnarsamtal, arbeta som redaktör till att vara både producent och
programledare på flera av Bauer Medias radiostationer. Tidigare produktchef
Daillou Axelsson kommer nu att fokusera all sin tid på Rockklassiker som tar
större och större plats på radiomarknaden.



-Många lyssnare älskar innehållet på våra nischstationer Vinyl FM, Svensk Pop
och Lugna Klassiker. Med Maria Granquist som produktchef kommer stationerna
att kunna växa ytterligare. Maria har en gedigen erfarenhet inom radio och har
helt rätt profil för den här utmaningen, säger Anna Rastner

-Det känns jättespännande att få ta mig an den här utmaningen. Under mina 11
år på bolaget har jag hunnit med många olika roller och att nu få utnyttja all min
samlade kunskap för det här uppdraget känns oerhört kul, säger Maria Granquist.

Maria kommer att ingå i produktledningen på Bauer Media, där
hon rapporterar direkt till Anna Rastner. Tjänsten tillträds 20 september. 

Bauer Media Sverige underhåller mer än 5 miljoner lyssnare varje vecka och
vi når med det hela 50% 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, samt Rockklassiker, NRJ,
Vinyl FM, Lugna Klassiker, Retro FM och Svensk Pop. Dessutom lyssnar 1
miljon av dem online och on demand på Podplay och Radioplay - våra
plattformar för tusentals populära podcasts och digitala hem till våra
stationer.

Vi är en del av Bauer Media Group, Europas ledande digitala kommersiella
audio broadcaster, 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 viktigast för miljoner människor runt om i världen.
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