
NGradio.gr
Η Νέα Γενιά του Ραδιοφώνου,
με 9 Παγκόσμια Βραβεία



ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
ΣΤΟ WEB RADIO-TV 

Ο NGradio είναι ο Μεγάλος Νικητής που σάρωσε για τρεις 
συνεχόμενες χρονιές,  2015 - 2016 - 2017, τα διεθνή βραβεία 

WEBAWARDS FOR OUTSTANDING ACHIEVEMENT in Web 
Development, τα οποία  διοργανώνει το Web Marketing Association 

(WMA). 
Ο Νgradio.gr κατέκτησε την κορυφή μεταξύ περίπου 400.000 διαδικτυακών 

ραδιοφωνικών σταθμών  από όλο τον κόσμο, ενώ η κριτική επιτροπή, η οποία επέλεξε 
τον Ngradio.gr ως νικητή, περιλαμβάνει υψηλόβαθμα στελέχη πολυεθνικών εταιριών 

όλων τον τομέων, όπως είναι οι Microsoft, Disney, Facebook, yahoo!, Na-
tional Geographic, BlackRock κ.α.
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Ο NGradio.gr 
χρησιμοποιεί την 
τελευταία λέξη 
της τεχνολογίας 
και αποδεικνύει 
καθημερινά ότι 

είναι η Νέα Γενιά 
του Ραδιοφώνου

Η ομάδα του 
NGradio.gr 
αποτελείται 

από πολλούς 
ταλαντούχους 
ραδιοφωνικούς 

παραγωγούς που 
ο καθένας έιναι 
μοναδικός στο 

είδος του.

Πολύ τιμητική η διάκριση να 
αναδειχτεί ένας ελληνικός  
διαδικτυακός σταθμός ως ο 
κορυφαίος παγκοσμίως για 
τρίτη συνεχόμενη χρονιά 

ανάμεσα σε 400.000 άλλους 
σταθμούς από όλο τον κόσμο

Πρότυπο 
τεχνολογίας

Καλύτεροι 
ραδιοφωνικοί 
παραγωγο’ι

Καλύτερο Webradio - 
TV παγκοσμίως
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Αναλυτική Βαθμολογία

 Ο Ngradio.gr βραβεύτηκε για το ήθος, τον
 επαγγελματισμό και  το περιεχόμενο της
 διαδικτυακής του σελίδας  και  των εκπομπών του,
 αφήνοντας πίσω του χιλιάδες σταθμούς από όλο τον
κόσμο

 Αυτή είναι αναλυτικά η βαθμολογία των  κριτών του
:WMA



Βραβείο για τις Εγκαταστάσεις του ως Πρότυπου Τεχνολογίας 

Οι νέες εγκατάστασεις μας παρέχουν τρία υπερσύγχρονα studio και δυο 
studio editing - mixing. 

Επίσης, στο ένα studio έχουμε δημιουργήσει μία πλήρως εξοπλισμένη 
μουσική σκηνή με πιάνο, τύμπανα, ενισχυτές κ.λπ. για μουσικούς, 
συγκροτήματα, τραγουδιστές κ.α. που θέλουν να παίξουν ζωντανά!
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Ο NGradio.gr για τις ανάγκες των εκπομπών εξωτερικού χώρου δημιούργησε το 2016
την παγκοσμίως πολυβραβευμένη πατέντα “Βαλίτσα - Σταθμό”. Συγκεκριμένα, η “Βαλίτσα- 
Σταθμός” είναι ένας σταθμός κινητός από όπου μπορούμε να κάνουμε εκπομπή σε οποιοδήποτε 
μέρος του πλανήτη αρκεί να υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα και διαδικτυακό σήμα.

Ο Chris King παραγωγός του NGradio.gr
Ο βραβευμένος με πέντε grammys μουσικός παραγωγός, Chris King από τον 
Σεπτέμβριο του 2016 παρουσιάζει στον NGradio σπάνια μουσικά κομμάτια από την 
συλλογή του με δίσκους 78 στροφών εκπέμποντας από την Βιρτζίνια των Ηνωμένων 
Πολιτειών της Αμερικής.

Ο Chris King είναι ο μεγαλύτερος συλλέκτης στον κόσμο ελληνικής Ηπειρώτικης 
μουσικής σε δίσκους 78 στροφών. Οι γνώσεις του πάνω στη μουσική της Ηπείρου είναι 
τέτοιες που τον καθιστούν έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους μελετητές 
της ελληνικής μουσικής παράδοσης. 
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Οι Άγγελοι του RealFm 97,8
Η πρώτη εκπομπή που κάναμε όλοι μαζί το 2012, το «Έκτακτο Μουσικό Express», 
πήρε μεταγραφή για έναν χρόνο και μεταδιδόταν και από τον RealFm 97,8 με την 
ονομασία «Οι Άγγελοι του Real» κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 τα μεσάνυχτα, 
για τρεις ώρες. 

Συνεργασία με την Πόπη Τσαπανίδου

Το καλοκαίρι του 2016 συνεργαστήκαμε με μεγάλη επιτυχία με την Πόπη 
Τσαπανίδου στην τηλεοπτική πρωινή εκπομπή LiveU, στο Star Channel.

Συγκεκριμένα αναλάβαμε:
• την προώθηση της εκπομπής στα κοινωνικά δίκτυα (το hashtag #liveugr 

τις περισσότερες φορές ήταν trend στο twitter)
• την ενότητα του drone, όπου μεταδίδαμε ζωντανά υπέροχα μέρη, κυρίως 

στον νομό Αττικής, πανοραμικά με εικόνα
• μία ενότητα εξωτερικού ρεπορτάζ όπου καλύπταμε κυρίως ψυχαγωγικές 

εκδηλώσεις.
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Σε μια ζεστή εκδήλωση στο Zonar’s την Πέμπτη 11 Μαΐου του 2017, η Πρόεδρος του 
International Foundation for Greece, Ασπασία Λεβέντη, τίμησε τον Βασίλη Λέκκα και τον 
NGradio.gr, για την προσφορά τους στο Ίδρυμα.

Πρέσβεις Καλής Θελήσεως του IFG Ευχαριστούμε όλους τους αγαπημένους φίλους που 

παρεβρέθησαν σε  αυτήν την τιμητική βραδιά:

Γιώργο Χατζηνάσιο 
Κώστα Φέρρη
Γιώργο Κατσαρό
Κώστα Χατζή
Τίτο Πατρίκιο
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Μία μεγάλη παγκόσμια αγκαλιά...

Νίκος Αλιάγας

Στις φωτογραφίες βλέπετε (από αριστερά προς τα δεξιά):
1. Την φιλοξενία μας στο studio της εκπομπής του, όπου και μας παραχώρησε συνέντευξη
2. Την γνωριμία μας με την Μiss Universe, από την οποία και πήρε συνέντευξη για λογαριασμό του 
καναλιού του...
3.Μια ακόμα  “Selfie” μαζί με τον τόσο ταλαντούχο -μεταξύ άλλων- φωτογράφο, Νίκο Αλιάγα

Ευχαριστούμε τον Νίκο Αλιάγα για την ένθερμη στήριξή του και την απίστευτη, 
“ελληνική” φιλοξενεία του στην Γαλλία!

Το Στέκι της Ευρώπης

Είναι πολύ τιμητικό να συνεργαζόμαστε με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Ελλάδα και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 
πραγματοποιώντας ζωντανές εκπομπές από «Το Στέκι της Ευρώπης».

Ένα χώρο συνάντησης και εργασίας με σκοπό την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής 
Δημόσιας δραστηριότητας και του διαλόγου με την κοινωνία.
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Adamo

George Lois

Lenny Kaye

Faydee

Max the Sax

Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης στον NGradio.gr
Ο Eric Burdon επισκέφτηκε τα studio του ngradio και περάσαμε μία 
απίστευτη ελληνική βραδιά, κατά την οποία μας είπε πως ειναι και θα 
παραμείνει «ο μεγαλύτερος φαν του Ngradio.gr»!

Eric Burdon
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Συνεντεύξεις - Καλλιτέχνες
Κώστας Χατζής
______________________________________

Ο θρυλικός Κώστας Χατζής έχει 
έρθει αρκετές φορές στον σταθμό 
μας με την γυναίκα του Αντωνία 
Χατζίδη και την κόρη του Ντανιέλα 

Χατζή!

Μαρινέλλα
______________________________________

Η κυρία του ελληνικού τραγουδιού 
παραχώρησε μία αξέχαστη 

συνέντευξη στον NGradio.gr! 

Μίμης Πλέσσας
______________________________________

Γιώργος 
Χατζηνάσιος

______________________________________

Γιάννης Σπανός
______________________________________

Γιώργος 
Κατσαρός

______________________________________

Νίκος Ξυδάκης
______________________________________

Χρήστος 
Νικολόπουλος

______________________________________
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Νάνος 
Βαλαωρίτης

______________________________________

Βασίλης 
Βασιλικός

______________________________________

Κώστας Γαβράς
______________________________________

Κώστας Φέρρης
______________________________________

Διονύσης 
Σαββόπουλος

______________________________________

Γιάννης Σπάθας
______________________________________

Άλκηστις 
Πρωτοψάλτη

______________________________________

Φωκάς 
Ευαγγελινός

______________________________________

Ελευθερία 
Αρβανιτάκη

______________________________________

Βασίλης Λέκκας
______________________________________

Μάριος 
Φραγκούλης

______________________________________

Λίνα 
Νικολακοπούλου

______________________________________

Άρης Δαβαράκης
______________________________________

Στέφανος 
Κορκολής

______________________________________
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Τάκης Ζαχαράτος
______________________________________

Πάνος 
Μουζουράκης

______________________________________

Ελένη Βιτάλη
______________________________________

Βασίλης 
Παπακωνσταντίνου

______________________________________

Σταμάτης 
Κραουνάκης

______________________________________

Ελένη 
Τσαλιγοπούλου

______________________________________

Νίκος Μωραΐτης
______________________________________

Γιώργος 
Νταλάρας

______________________________________

Γλυκερία 
_____________________________

Ηλίας Ψινάκης
______________________________________

Πασχάλης Τερζής
______________________________________

Γιάννης Πάριος
______________________________________

Αντώνης Ρέμος
______________________________________

Νίκος Βέρτης
______________________________________

Γιώργος 
Θεοφάνους

______________________________________

Ελεονώρα 
Ζουγανέλη

______________________________________

Μελίνα Ασλανίδου
______________________________________

Έλενα Παπαρίζου  
Ησαΐας Ματιάμπα
______________________________________
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Διοργάνωση Συναυλίας υπέρ των προσφύγων
Μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα 
ερμηνευτών της ελληνικής μουσικής 
σκηνής τραγούδησαν αφιλοκερδώς στην 
μεγάλη συναυλία υπέρ των προσφύγων 
που διοργάνωσε ο NGradio.gr στην Ιερά 
Οδό.

Συγκεκριμένα συμμετείχαν οι:
Γιώργος Νταλάρας
Ελένη Βιτάλη
Γλυκερία
Μίλτος Πασχαλίδης
Ελένη Τσαλιγοπούλου
Γιώργος Μεράντζας
Σοφία Παπάζογλου 
Βασίλης Προδρόμου
Ασπασία Στραγτηγού
Πέτρος Κουλουμής
Στέφανος Δορμπαράκης
Κώστας Τριανταφυλλίδης
Ισίδωρος Πάτερος

Σε σκηνοθεσία του Νίκου Σούλη.

Η συναυλία ήταν αφιέρωμα στον συνθέτη και 
δεξιοτέχνη του ακορντεόν, Ντάσο Κούρτη, 
με τον τίτλο “Ξένε, τί ζητάς εδώ;”.

Τα έσοδα της συναυλίας δόθηκαν στο Κέντρο 
Υποστήριξης Νέων “ΑΡΣΙΣ” στη Θεσσαλονίκη 
όπου δημιουργήθηκε μια ψηφιακή γωνιά 
με πλήρεις δυνατότητες εκπαίδευσης και 
επικοινωνίας.
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Χορηγός Επικοινωνίας 
O NGradio.gr υποστηρίζει πολυποίκιλα πολιτιστικά δρώμενα της εγχώριας 
και της διεθνούς καλλιτεχνικής σκηνής με μεγάλη επιτυχία χάρις στο 
μεγάλο κοινό που τον ακολουθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ακολουθούν οι μόνιμοι συνεργάτες μας στις χορηγίες επικοινωνίας:

NGradio Band
Η κεντρική ομάδα παρουσιαστών του NGradio.gr  αποτελούν και  μουσικό 
συγκρότημα, καθώς όλοι τους είναι μουσικοί!

Η τελευταία τους εμφάνιση ήταν στην φιλανθρωπική συναυλία που 
διοργάνωσε το International Foundation for Greece και η Πρόεδρός του 
κ. Ασπασία Λεβεντη στο Μέγαρο Μουσικής με πολλούς αγαπημένους 
καλλιτέχνες όπως  οι Γ.Νταλάρας, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Μάριος 
Φραγκούλης κ.α. 
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Παρουσία  του NGradio στα Media
O NGradio.gr έχει προσκληθεί σε πολλά ραδιόφωνα και τηλεοπτικούς 
σταθμούς για να παρουσιάσει τον σταθμό και το έργο του.

Ενδεικτικά έχουμε παρεβρεθεί στην ραδιοφωνική εκπομπή του Γιώργου 
Γεωργίου στον RealFm 97,8, στην τηλεοπτική εκπομπή “Στην Υγειά μας” με 
τον Σπύρο Παπαδόπουλο, στην εκπομπή “LiveU” με την Πόπη Τσαπανίδου, 
στην τηλεοπτική εκπομπή του Δημήτρη Γιαγτζόγλου “Πάμε μια βόλτα” και 
άλλες πολλές. Τέλος, η εφημερίδα “Καθημερινή” στις 21 Δεκεμβρίου του 
2017 δημοσίευσε ολοσέλιδη συνέντευξη - αφιέρωμα (σελ.8).
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Ενδεικτική παρουσία του NGradio.gr σε 
διαδικτυακά portals
Ο στιχουργός, δημοσιογράφος και συγγραφέας Άρης Δαβαράκης δημοσίευσε 
στο major.gr ένα άρθρο για τον NGradio με επικεφαλίδα:

Το μουσικό portal mikrofwno.gr μας πήρε συνέντευξη με τίτλο:
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Google Analytics

Sessions: 964.849
Users: 676.2919
Pageviews: 2.233.764
Pages/sessions: 2,32
Avg: 21’ (Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι όταν κάποιος μπαίνει 
στον σταθμό και ακούει, δεν προσμετράτε η διάρκεια που ακούει 
εάν δεν είναι ενεργός μέσα στην σελίδα μας)

Στοιχεία Google Anlytics από 10 Οκτωβρίου έως 31 Ιανουαρίου
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Facebook

Στο Twitter οι followers 
φτάνουν τους 200.000, 
ενώ καθημερινά είναι 
διαδραστικοί με τα tweets 
του NGradio

NGradio_gr

Facebook
Η Facebook Page φτάνει στα 
40.000 likes με ενεργό κοινό 
που δραστηριοποιείται στα 
posts.
Επίσης, έχουμε και ανοιχτή 
ομάδα “NGradio.gr Fan Club“ 
που έχουν δημιουρήσει οι ίδιοι 
οι ακροατές και φτάνει στα 
10.000 μέλη με posts όλο το 
24ωρο.

NGradio.gr Facebook Page
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YouTube

Ο NGradio.gr ξεπερνάει τους 4.000 
συνδρομητές και το περιεχόμενό του 
είναι γενικά videos συνεντεύξεων και 
ενημερωτικά trailers του σταθμού.
Πολλές εκπομπές του σταθμού έχουν 
το δικό τους κανάλι όπωςη εκπομπή 
StarTech με χιλιάδες συνδρομητές

Κανάλια στο Youtube

Instagram
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W W W . N G R A D I O . G R

email: studio@ngradio.gr

tel: +30 210 97 100 98

FB: NGradio.gr
Twitter: @ngradio_gr


