Radu Tudor: Antena 3 LIDER. Sunt mândru si bucuros să vă anunț
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Descriere foto:

Jurnalistul Radu Tudor are un motiv de bucurie pe care ține să-l împărtășească cu toți telespectatorii.

Antena 3 a fost lider incontestabil de piaţă de Ziua Naţională a României şi a fost cel mai urmărit post în timpul paradei de 1
Decembrie. Acesta a fost comentată LIVE de Sabina Iosub și Radu Tudor, acesta din urmă exprimându-și pe blogul personal bu
și mândria legată de această performanță.
"Ziua de 1 Decembrie este una din cele mai grele momente de confruntare tv din Romania.
Toate posturile pun la bataie ce au mai bun : oameni, productie, imagine, capacitati de live, emisiuni speciale.
Pentru Antena 3, a devenit deja o traditie sa realizeze audiente spectaculoase de Ziua Nationala a Romaniei.

Sunt foarte bucuros si mandru sa va comunic faptul ca transmisia noastra de la Arcul de Triumf unde a avut loc Parada militara
mai spectaculos moment al Zilei Nationale – a avut cea mai buna audienta din Romania !

Sa invingi TOATE televiziunile din Romania, unde incap si marile televiziuni comerciale dar si concurenta serioasa de la stiri, a
intradevar un lucru mare.
Impreuna cu Sabina Iosub am facut un maraton jurnalistic foarte placut, alaturi de generalul Iulian Berdila, sef al Directiei de
Planificare Strategica din Statul Major General.

Intre 10,15 si 10,30 audienta a fost crescuta si de prezenta unor oaspeti de onoare : Mihai Fifor, ministrul apararii si gen. Nicol
Ciuca, sef al Statului Major al Apararii.
Intr-un mediu concurential atat de puternic, lider de piata, cum spunem noi in mediul tv, reprezinta un titlu de onoare.
Asadar, cei mai multi romani s-au uitat la Antena 3 intre 11,00 si 12,45.

Va multumesc pentru acest gest frumos al vostru, pe care-l faceti deja de ani buni chiar pe 1 Decembrie, a scris Radu Tudor pe
blogul său.
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