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FeMBMS

HTHP LTLP

(FURTHER EVOLVED MULTIMEDIA BROADCAST MULTICAST SERVICE)

(HIGH TOWER HIGH POWER) (LOW TOWER LOW POWER)



5G Broadcast
- FeMBMS
- HTHP, LTLP
- Nincs szükség mobilszolgáltató közbeiktatására
- A műsorszolgáltató rendelkezik a hálózattal
- Lefedettség nagy területen
- Lineáris tartalomszolgáltatás
- Kisebb terhelés -> előnyös az MNO-nek is
- „Visszatérés” az okoseszközökre

TERJESZTÉS



- HTHP: teszt Bajorországban
- Bayerischer Rundfunk, 

Rohde&Schwarz
- Két magasan lévő, nagy 

teljesítményű adópont 
(Ismaning, Wendelstein) 100 Kw-
os teljesítménnyel

- 60+ km vételkörzet
- Vevő: SDR-en alapul
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- LTLP: teszt Skóciában a BBC R&D 
által

- Jelenlegi helyzet: elégtelen DAB 
ellátottság

- 5G Broadcast-tel: 16 rádióállomás
- Pozitív visszajelzések: 100%-os

elégedettség a kínálatra, és 50%-os
értékelés a lefedettségre vonatkozóan

5G Broadcast
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- Lehetőség: a rádió jelen lehet szinte 
minden 5G-képes eszközön, és 
megerősítheti pozícióit a 
mobiltelefonokon

- Kérdés: mi lesz ennek az ára?
- Nagyobb teljesítmény szükséges
- Egyes vélemények szerint inkább a 

DAB+-szal kellene összehangolni

5G Broadcast
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5G Broadband
- Nagyobb kapacitás, több lehetőség, 

egyben nagyobb verseny
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- C                         nagyobb kapacitás alacsonyabb áron   
- Fokozódó verseny a fülekért más audio-fókuszú szolgáltatások részéről
- Változó hallgatói szokások
- Új eszközök

ZENE MŰSORVEZETŐK HÍREK, IDŐJÁRÁS, 
KÖZLEKEDÉS

TARTALOM

5G Broadband



TARTALOM
- Brand kiterjesztés
- Formátumnak megfelelő online / DAB+ tematikus állomások
- A hallgatók a márka ernyője alatt maradnak + elérés növelése
- A tematikus rádiók külön értékesíthetők
- Radio Austria: összesen 14 csatorna az indulástól kezdve



TARTALOM

- 104.6 RTL, Berlin
- Átugorható dalok, szöveges 

tartalom, reklám esetén visszatérés
- A hallgató választhatja ki, mely 

zenei streammel hallgatja a reggeli 
műsort



TARTALOM

- Új formátumok
- QuickHitz: rövidített dalok
- Wow Factor: 55-72 célcsoport, a 

meglepetésre erejére épít -> 
nagyobb lojalitás, magasabb TSL

- HitMix: 90-es évek eurodance



TARTALOM

- Kapcsolat erősítése a helyi 
közösségekkel, érzelmi kötődés 
kialakítása, aktív részvétel a 
hallgatók mindennapjaiban

- Cork’s 96FM: € 440.451
- RMF FM: Bezpieczny powrót
- Nagyobb hangsúly fektetése a 

személyiség-alapú rádiózásra



TARTALOM

- XtraInsights: The Future Of Music On Radio
- "I get popular and new music, current news and events, interesting

conversations, and entertainment from my favourite hosts…” (Female, 24,
Australia).

- “I prefer radio to Spotify now, due to its mix of songs (old and new), getting
news & information, which Spotify & other music apps can’t provide.”
(Female, 31, Singapore).

- “As opposed to music streaming like Spotify, radio offers the human element.
It's also engaging, informative and at times funny, which is something you
won't get through streaming. The feeling is more personal.” (Female, 27,
Singapore).



TARTALOM

- Megtalálni az utat az új eszközökhöz
- A hallgatók elérése a lehető legtöbb 

felületen
- Kutatás-fejlesztés



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


