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ПРО НАС

Радіо SunFM — це одна з провідних
українських Інтернет-радіостанцій.

Ми — творці величезної сім'ї слухачів
найкращої і популярної музики в світі, 
по-справжньому кращий вибір для 
шанувальників хітів формату top 40.

Інформація про проект



ІСТОРІЯ
Наша історія почалася в Херсоні, в невеличкій студії. Вперше SunFM
(раніше — Южное радио) почало своє мовлення 1 вересня 2010 
року. Через пів року станція стала працювати в режимі 24/7 і 
транслювати тільки танцювальну музику.

Вже через два з половиною роки творча команда SunFM приймає
рішення про ребрендинг станції, змінивши початковий формат на 
ТОП 40.

Завдяки позитивній реакції слухачів на зміни, творці станції
прийняли остаточне рішення: саме така музика повинна звучати в 
ефірі. Так з'явилося "Совершенно летнее радио".

З тих пір пройшло вже більше 10 років. Музика формату ТОП 40 
стала провідним світовим трендом, а Радіо SunFM Ukraine слухають
сотні тисяч людей в Україні, Польщі, Росії, Білорусії, Казахстані, 
Німеччині, Ізраїлі, Нідерландах, Сполучених Штатах Америки, а 
також в багатьох інших країнах, містах і населених пунктах.

У березні 2021 року радіостанція зазнала чергового ребрендингу та 
почала мовлення Головного каналу українською мовою. Тепер наша 
назва змінилась з "Южное радио - SunFM Ukraine" на "Радіо SunFM
Ukraine". У зв'язку з цим ми розробили україномовну версію
нашого сайту, оновили логотип та розробили нове звукове
оформлення Головного каналу Радіо SunFM Ukraine.

Сьогодні Радіо SunFM Ukraine - це не тільки одна з провідних
українських Інтернет-радіостанцій, а й творець величезної сім'ї
слухачів найкращої і популярної музики в світі!



ІНФОГРАФІКА

Кращий вибір для 

шанувальників музики TOP 

40. Тільки найкращі хіти

Онлайн-радіо, доступне для 

прослуховування по всьому

світу - ми всюди, де є 

Інтернет

Найпопулярніші, ретельно

підібрані пісні для ефіру

Максимально "легке" для 

слухача радіо. Наш девіз -

ніякої нав'язливості в ефірі

Величезна сім'я слухачів

сучасної музики

Професійне Інтернет-радіо

України



СЕРЕДНЬОДОБОВА СТАТИСТИКА 
ПРОСЛУХОВУВАННЯ РАДІО З РІЗНИХ ПИСТРОЇВ
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Смартфони ПК та інші пристрої Всього



ЧОМУ САМЕ
МИ

Реклама на Радіо SunFM — це

продуктивний* спосіб

просування і розкрутки.

Проект "Радіо SunFM

Ukraine" є оптимальним, 

ефективним і надійним

майданчиком для 

проведення Вашої

рекламної кампанії.

Ми з упевненістю можемо сказати, що реклама в ефірі SunFM - це
дуже продуктивний спосіб просування і розкрутки Вашого
проекту, сайту, закладу і т.д. Ось чому:

• вік нашої цільової аудиторії слухачів становить від 16 до 45 років, зі
стабільним рівнем доходу;

• проект представлений дуже широким масам в Інтернеті і є досить
популярним;

• слухачеві Інтернет-радіостанції ніколи не важко одразу набрати адресу 
сайту, рекламу якого він почув в ефірі;

• радіо доступне на всіх сучасних мобільних пристроях. Це означає, що
нас слухають не тільки вдома і на роботі, а ще й в машині, на вулиці, в 
дорозі - там, де є покриття мобільної мережі;

• при замовленні рекламного пакету понад "24 виходів в день", ми 
створимо для Вас цікавий рекламний ролик абсолютно безкоштовно!

• з огляду на все перераховане вище, ми гарантуємо, що Вашу рекламу не 
просто послухають, а й почують;

• Творча команда SunFM підтримує амбітних і талановитих виконавців, ді-
джеїв та подкастерів. Ми з радістю розмістимо Вашу роботу в ефірі.



ВІК НАШОГО
СЛУХАЧА

Вік нашої цільової аудиторії

слухачів становить від 16 до 35 

років, зі стабільним рівнем

доходу*

Для прослуховування радіо

необхідний безперебійний і 

безлімітний доступ до 

Інтернету, а так само -

сучасний гаджет: 

смартфон / планшет / 

комп'ютер і т.п.



СТАТЬ
СЛУХАЧА

Показники, засновані на 

статевій приналежності*

слухачів

Статева приналежність слухача 

визначається за допомогою
аналізу інформації з його

соціальних сторінок, 
авторизованих на пристрої, що

використовується для 
відтворення радіо.



ІНТЕРЕСИ
СЛУХАЧА

Показники, засновані на 

довгострокових* інтересах

слухачів

Діаграма показує, 

наскільки та чи інша

тематика цікава нашим 

слухачам.

Інтереси відвідувачів

обчислюються шляхом 

аналізу їх поведінки в 

інтернеті.



ГЕОГРАФІЯ
СЛУХАЧІВ

Показники на основі

геолокації* слухачів

Місто слухача 

обчислюється шляхом 

аналізу IP-адреси

пристрою, який він

використовує.



ПРО МІСТО
СЛУХАЧА

Показники на основі

геолокації* слухачів

Місто слухача 

обчислюється шляхом 

аналізу IP-адреси

пристрою, який він

використовує.



ГЕОГРАФІЯ СЛУХАЧІВ НА МАПІ (СВІТ)



ПРИСТРІЙ
СЛУХАЧА

Показники на основі типу 

пристроїв * слухачів

Діаграма показує

статистику за типами 

пристроїв, які

використовують слухачі.



ШЛЯХ СЛУХАЧА 
ДО НАС

Показники на основі

аналітики * аудиторії слухачів

Діаграма показує всі

джерела, завдяки яким

слухач, в результаті, 

підключається до 

прослуховування ефіру.



АПТАЙМ
ЕФІРУ

Показники на основі

аналітики * пристроїв

слухачів

У таблиці представлені

значення швидкості (в 

секундах) з моменту 

натискання кнопки «Play» до 

моменту початку 

відтворення ефіру на 

пристрої слухача. 01:37:57
Середній час 

прослуховування
Радіо SunFM

Ukraine



РЕКЛАМНА
СЛУЖБА
Зв'яжіться з нами найбільш зручним
для Вас способом

sunfmua.com

+38-063-473-54-85 (Telegram, Viber)

+38-044-498-79-67

info@sunfmua.com

Всі статистичні та аналітичні дані зібрані, проаналізовані та 

надані сервісами Google Analytics, Yandex.Metrica і Media 

Holding group ogoMedia.net.
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