Till ansvarig för media/kommunikation/annonsering

GO FM - Radio Göteborg
Läs mailet i webläsaren istället.

Är ni med …
Nu drar vi igång GO FM - Trafikradion Göteborg. Webradiospelaren för GO FM - Trafikradion
Lagom till de nya körvägar och stora köer som väntas bli då delar av Tingstadstunneln renoveras och stängs av i
drygt 1,5 år startar Trafikradion Göteborg och GO FM på 103,1 MHz och internet trafikrapportering minst var
10:e minut i rusningstrafiken, med det senaste i trafiken allt från köer till olyckor och andra incidenter.
Men det blir mer än bara trafik. Musiken retro pop o rock, nyheter och väder, en hel del reportage med er
företagare som är med på vår resa och mycket mer. Det kan komma att bli fler radiokanaler om det faller väl ut.
Tanken är att det är bara ni som är med och sponsrar radion som får reklamplatser i radion och på vår
välbesökta Trafik24.se som är specialiserad på just Göteborgsområdet men också med hela Sveriges
trafikinformation uppdaterat varje minut dygnet runt.
Är du intresserad av att visa trafikinformationen så har vi tagit fram en tjänst speciellt för er.
Kontakta oss redan idag. Telefon 031-145145 eller mail foretag@trafik24.se eller läs mer på trafik24.se/foretag

Alla ska kunna vara med, från enmansföretaget och lilla butiken till stor företaget. Därför får alla som är med och
sponsrar 1 företagsplats som kan användas i radion och på internet på olika ställen.

GO FM /-Trafikradion Göteborg sänder på 103,1 MHz där vi delar sändaren med fler intressenter, men radion
finns dygnet runt på internet direkt i mobilen och datorn. Webradiospelaren för GO FM - Trafikradion
Det kan komma bli möjligt inom kort en helt ny frekvens som blir 24 timmar dygnet runt.
Det blir i så fall den enda FM radiostation som drivs 100% från Göteborg.
Hoppas ni är med, det är begränsat med platser.
Nu har vi gjort allt vi kan göra för tillfället och hoppas kunna starta redan den 21/4-2022.
GO FM – Radio Göteborg (103,1 MHz och gofm.se)
Trafikradion – Göteborg (103,1 MHz och Trafikradion.se)
Trafik24.se
Jag kommer gärna och berättar mer om ni vill möta mig.
Vi hörs.
Anders Nilsson
GO FM - Radio Göteborg
Ägare / Innehållsansvarig
Mobil: 0763-979631
Vx: 031-145 145
E-mail: anders.nilsson@gofm.se

