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Μελίσσια , 9 Νοεμβρίου 2018
Party Fm 104… Τρόπος να ζεις!
Ελεονώρα Μελέτη, Γιώργος Λιάγκας, Νίκος Γεωργιάδης,
Σταματίνα Τσιμτσιλή και η Κατερίνα Γκαγκάκη
Αλλάζει κι εντυπωσιάζει… Για ακόμα μία φορά το πιο «άτακτο» ραδιόφωνο της πόλης είναι
εδώ και υπόσχεται να φέρει τα πάνω-κάτω στα ερτζιανά! Έφτασε η ώρα ,λοιπόν, να…
προσδεθείτε, γιατί ένα ξέφρενο Party ξεκινά! Και μαζί του; Ξεκινά στους 104 και μία νέα
εποχή…
Ο Party Fm 104 γυρίζει σελίδα κι έρχεται από την Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018, για να γράψει
την δική του ξεχωριστή πορεία στο μαγικό κόσμο του ραδιοφώνου. Ολοκαίνουργια σεζόν,
ολοκαίνουργιες εγκαταστάσεις, ολοκαίνουργιο site, ολοκαίνουργιο πρόγραμμα…
Ο Party Fm 104 παίζοντας mainstream ελληνική μουσική, μέσα από υπερσύγχρονα,
ψηφιακά στούντιο και με την δυνατότητα της live streaming μετάδοσης του προγράμματός
του, θα σε κάνει να «κολλήσεις» μαζί του.
Γι ΄αυτό άλλωστε θα μπορεί να είναι «στον αέρα» και μέσω σχετικού application Android
στο κινητό σας, για να μπορείτε να ακούτε live 24 ώρες το το 24ωρο, στήνοντας το δικό
σας Party, όπου κι αν βρίσκεστε!
Φυσικά θα μπορείτε να… «παρτάρετε» και μέσα από το brand-new site μας, κάνοντας
απλά «κλικ» στο www.partyfm104.gr
Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ…
Στον Party Fm 104, θα συναντήσεις και τον ένα και μοναδικό, τον φανταστικό, τον
ανεπανάληπτο, τον… Party-Animal Τόνι Σφήνο, σε έναν ρόλο-έκπληξη.
Μία… ευγενική προσφορά στα «τσικάκια» όλου του κόσμου!
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ…
Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, η… mama mia Ελεονώρα Μελέτη παρέα με τον Κώστα
Τσουρό, πιο ευτυχισμένη από ποτέ, επιστρέφει στη πρωινή ζώνη για να μας αποδείξει πως
το πρωινό ξύπνημα, δεν είναι… βασανιστήριο. Από τις 8:00 το πρωί και μέχρι τις 10.00,
υπόσχεται να σας χαρίσει πολλά φρέσκα, μαμαδίστικα, μοσχομυριστά πρωινά!
Καθημερινά από τις 10.00 το πρωί και μέχρι και τη 13:00 το μεσημέρι, τα μικρόφωνα του
Party Fm 104 θα… παίρνουν φωτιά, μιας και θα εισβάλλει στο στούντιο ο Γιώργος Λιάγκας.
Γιώργος is back κι έχει να πει ΠΟΛΛΑ!!! Μαζί του θα έχει και την πάντα ψύχραιμη Μάρτζυ
Λαζάρου. Είστε έτοιμοι να ζήσετε δυνατές, ραδιοφωνικές συγκινήσεις;

Στις 15:00 το μεσημέρι και μέχρι και τις 17:00 το απόγευμα θα αναλαμβάνει ο δράση ο
Νίκος Γεωργιάδης, έχοντας στο πλευρό του την Αντωνία Καλλιμούκου, για να προσφέρει
σε όλους ένα συναρπαστικό ταξίδι στον «πλανήτη» των celebrities!
Στη συνέχεια θ΄ακολουθεί η πιο… happy ώρα της ημέρας, η οποία θα φέρει την υπογραφή
της… ειδικού Σταματίνας Τσιμτσιλή! Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή κι από τις
17:00 μέχρι και τις 18:00 το απόγευμα, η Σταματίνα θα είναι στους 104 για να μας δείξει
την… θετική πλευρά της ζωής.
Τέλος, η μέρα θα κλείνει με τον πιο σαγηνευτικό, μαγικό, ιδιαίτερο τρόπο… Η Κατερίνα
Γκαγκάκη θα βρίσκεται καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή πίσω από το
μικρόφωνο του Party Fm 104 και για δύο ολόκληρες ώρες, από τις 18:00 μέχρι και τις 20:00
το απόγευμα, θα σας κρατά την καλύτερη συντροφιά. Για απογεύματα που «φορούν»
έντονο άρωμα γυναίκας!
It’s… Party time
Από την Παρασκευή το βράδυ και όλο το Σαββατοκύριακο η μουσική θα έχει τον πρώτο και
τον τελευταίο λόγο στους 104! Non stop επιτυχίες για όσους πιστεύουν πως η ζωή είναι
ένα… Party!!!
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