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6:00 - 9:00; 16:00 - 23:00

BREAKFAST SHOW
1

MOBIFONE

06:00 - 09:00

6,000,000

Bước vào Breakfast Show là bước vào khu vườn buổi sáng ngập tràn âm nhạc, đầy ắp những thông tin giải trí, nhộn nhịp các bảng xếp hạng âm nhạc danh tiếng và rộn
ràng những cuộc chuyện trò cùng những ca sĩ, ban nhạc và những nhân vật mà chỉ cần nghe qua tên thôi thì rất nhiều người đã dấy lên lòng yêu mến về tài năng và phong
cách của họ.
* 06:00 - 07:00: - Beautiful Life (6h-6h15, T2->T6): Những câu chuyện tình cảm gia đình, bạn bè, quê hương, những bài học về tình yêu, kỹ năng sống…giúp có thêm niềm
tin cuộc sống và khởi đầu ngày mới
- Album and Single Review (6h15-6h45, T2->T6): Giới thiệu những album & Single trong nước và quốc tế mới nhất
- Request Line (6h45-7h, T2->T6): Những bài hát theo yêu cầu của thính giả
* 07:00 - 08:00: - Request Line (7h-7h15, T2->T6): Những bài hát theo yêu cầu của thính giả
- International Music Chart (7h15-7h20, T2->T6): Bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế Anh, Mỹ, Úc, MTV hip hop, MTV Pop, Itune…
*new* - Spice me up ( 7h20 -7h40, T2->T6) : Chương trình dành riêng cho phái đẹp với những vấn đề phụ nữ quan tâm: thời trang, làm đẹp, tâm lý, gia đình...
Spice me up Office for Monday Spice me up Health for Tuesday Spice me up Beauty for Wednesday
Spice me up Heart for Thursday Spice me up Fashion for Friday

* 08:00 - 09:00: - Hot 10@10 & VN 10 Recap (8h-8h15, T2->T6): điểm lại bảng xếp hạng Hot 10@10 & VN10 ngày hôm trước.
- Hip Hop Hurrah (8h30-8h45, T2): Không gian riêng của các ca khúc Hip Hop & Rap, các biến tấu từ xưa đến nay.
*new* - Let It Rock (8h30-8h45, T3): Đưa thông tin về dòng nhạc Rock đương đại của quốc tế và Việt Nam, những câu chuyện bên lề về Rock
Mon (5p) – Thông tin mới nhất về Rock Việt Nam Tue – (15p) Thông tin mới nhất về Rock Thế Giới
Wed – (5p) giới thiệu các huyền thoại Rock Thế Giới Thu - (5p) Giới thiệu những bài hát Rock được yêu thích nhất
Fri – (5p) Giới thiệu những tay Trống, Gitar kì cựu của làng Rock Việt Nam và Thế Giới
*new*- Artist from A to Z (8h30-8h45, T4): Thảo luận những thông tin về Nghệ Sĩ mà tên có chữ cái đầu tiên trùng với kí tự được chọn từ A đến Z trong tuần
- Breakfast Show Hit Back (8h30-8h45, T5): những bài hát đã được yêu thích và yêu cầu nhiều nhất trên XONE FM.
- I Love OST (8h30-8h45, T6): Những bài hát nhạc phim quốc tế và Việt Nam hay và được yêu thích.

2

MOST REQUESTED SONGS

available

16:00-17:00

4,000,000

Mỗi giờ âm nhạc “Most Requested Song” khán giả sẽ được nghe những ca khúc do chính mình yêu cầu, một playlist nhạc hấp dẫn và những thông điệp ý nghĩa qua các ca
khúc do nhiều người cùng tạo nên.
Mỗi ngày phát một list gồm 10 bài hát được yêu cầu nhiều nhất hoặc bài hát được ưu tiên về thời gian gửi về chương trình sớm nhất theo ngày nhưng phù hợp với tiêu chí
và phong cách của XoneFM cùng với lời nhắn ý nghĩa nhất do thính giả yêu cầu từ form đăng ký trên website.
10 bài hát được chọn của một ngày trong trong tuần, sẽ được phát sóng trên chương trình vào chính ngày đó vào tuần sau

4,000,000

Đây là chương trình nhằm xoa dịu sự căng thẳng và xua tan mệt mỏi khi bạn lưu thông trên những tuyến đường kẹt xe.
* 17:00 - 18:00: One Plus One: (T2-T3-T4): Những bài hát song ca nhạc quốc tế và Việt Nam hay, thông tin trích đoạn về ca sĩ, bài hát...
I Am Me (T5): Nơi gửi đi thông điệp yêu thương, kết bạn, chia sẻ những câu chuyện, sở thích, trải nghiệm, cảm xúc đặc biệt...qua đó bật lên cá tính, suy nghĩ
về các vấn đề trong cuộc sống.
Music Box (T2-T3-T4-T5): Chọn và đọc 3 lá thư yêu cầu bài hát của thính giả
* 18:00 - 19:00: Melodies Of Times: (T2-T3-T4-T5) Top 5 ca khúc bất hủ do các thính giả bình chọn.
Home Sweet Home (T2-T3-T4-T5): Những câu chuyện ý nghĩa về gia đình, mối quan hệ, hạnh phúc, bữa ăn....gia đình
Friday Live Jam (T6): trò chuyện giao lưu với khách mời là các ngôi sao nổi tiếng, thưởng thức các bài hát gắn liền với tên tuổi của họ theo một phiên bản hoàn tòn mới Acoustic.

6,000,000

Với chương trình được Việt hóa hoàn toàn, Cao Ốc 1920 sẽ mang đến một không gian sống động, một mô hình cao ốc trên sóng radio nhằm cung cấp những thông tin mới
và những thông tin hữu ích về các lĩnh vực trong cuộc sống nhất, chủ yếu là dành cho đối tượng nhân viên văn phòng và sinh viên...
+ Mạng Đa Chiều (T2 đến T6):
- Điểm tin về những sự kiện nổi bật, đáng chú ý diễn ra trong ngày trên mọi lĩnh vực: kinh tế, thể thao, văn hóa, giải trí...
- Đem đến những mẩu chuyện vui, những thông tin hậu trường của giới nghệ sỹ, người nổi tiếng,những thông tin thú vị, những khám phá mới đầy bất ngờ.
- Nhân vật Cụ Ốc và MCs sẽ đưa ra và phân tích những ý kiến chủ quan về các tin tức được đề cập trong chương trình theo một cách dí dỏm, dễ hiểu.
+ Văn Phòng Đa Năng (T2 đến T6):
- Đưa ra những tình huống, câu chuyện đơn giản về những vấn đề và mối quan hệ trong công sở, sau đó cùng tìm ra hướng giải quyết.
- Cung cấp những bí quyết để có được một tinh thần sảng khoái và tăng tính hiệu quả trong công việc, những kĩ năng khi làm việc.
- Cung cấp những thông tin hướng nghiệp
+ Một Vòng Cao Ốc:
- Siêu Shop (Thứ 2): Cung cấp những cách mua sắm tiết kiệm và chất lượng, chia sẻ về những xu hướng thời trang, cách ăn mặc phù hợp.
- Cà Phê Sách (Thứ 3): Giới thiệu và bàn luận những cuốn sách hay, những bài học từ câu chuyện thành công của người nổi tiếng.
- Phố Xone (Thứ 4): Cung cấp những thông tin kinh tế, tài chính.
- Câu Lạc Bộ Khỏe Đẹp (Thứ 5): Đem đến những bí quyết duy trì sức khỏe nơi công sở.
- Tiệm Bánh Nụ Cười (Thứ 6): Thính giả gửi thư yêu cầu cùng bài hát do chính mình thu âm về cho chương trình để làm quà tặng cho người
thân, bạn bè.

BeU - DriveXONE
3

HONDA

17:00-19:00

CAO ỐC 1920
4

5

available

MY PLAYLIST

VIETTEL

19:00 - 20:00

20:00-21:00

6,000,000

My Playlist phát sóng từ Thứ 2 đến Chủ Nhật, là nơi những người bạn thân thiết của XoneFM thể hiện cá tính âm nhạc của mình qua các playlist tự tạo và gửi về cho
XoneFM, và từ đó các bạn chính thức được ghi tên vào danh sách The XONERS.
Mỗi tuần sẽ có 01 XONER được lựa chọn là XONER OF THE WEEK , các bạn sẽ một lần nữa xuất hiện trên XoneFM và có cơ hội cùng dẫn chương trình với MC của
XoneFM. (thứ 7)
** STAR PLAYLIST - Chủ nhật: nơi các sao trong làng showbiz Việt Nam chia sẻ các bài hát và thể loại âm nhạc mà họ yêu thích.

LIÊN HỆ ĐĂNG QUẢNG CÁO

Hotline: 0937.231.258
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VN 10 top chart: bảng xếp hạng 10 ca khúc Việt Nam được bình chọn nhiều nhất trên website www.xonefm.com, bên cạnh đó còn có các nội dung đặc biệt như sau:
* Gõ Cửa (T2-T4-T6) : Chia sẻ những món quà âm nhạc do thính giả gửi thư yêu cầu.
* Sốt 40 độ (T3-T5) : Cung cấp những thông tin bí mật mới, dự án mới của nghệ sỹ, đồng thời tranh luận những vấn đề nóng trong âm nhạc.
* V.I.P đến nhà (Thứ 6 cuối cùng của tháng) : Phỏng vấn trực tiếp và chia sẻ thông tin về ca sĩ được chọn trong tháng, đồng thời phỏng vấn cảm nghĩ của thính giả là fan
của ca sỹ đó.
* Hát Hay Hay Hát (Thứ 2 của tuần thứ 2 trong tháng): 2 MCs sẽ cover lại bài hát trong tháng theo phong cách mới hoặc sáng tác 1 đoạn bài hát mới vui nhộn có nội dung
về các vấn đề nóng trong showbiz

6,000,000

Hot 10@10 top chart: bảng xếp hạng 10 ca khúc quốc tế được bình chọn nhiều nhất trên website www.xonefm.com, ngoài ra còn có thêm các segment sau:
* Hot 10@10 Tweet: Cập nhật các thông tin về văn hóa, và xu hướng mới trong làng giải trí trên thế giới.
* Music Buzz: Cập nhật thông tin về các dòng nhạc mới đang là xu hướng của âm nhạc quốc tế
* Hits Prediction: dự đoán bài hát sẽ nằm trong bảng xếp hạng.
*new* Fan's Pick - Fans Speak: thính giả đề cử những bài hát mà họ nghĩ xứng đáng lọt vào top và chia sẻ ý kiến, cảm nhận của họ về bài hát đó.

VN10
6

7

available

THE HOT 10@10

available

21:00 - 22.00

22:00 - 23:00

NỘI DUNG

CUỐI TUẦN - Thứ 7 - Chủ Nhật 13:00 - 23:00

available

13:00-15:00

3,000,000

AsianXONE sẽ mang đến các thính giả một lựa chọn âm nhạc mở rộng hơn, từ các nước như Hàn quốc, Nhật bản, Thái, Ấn độ, Malaysia và các nước châu Á láng giềng
khác với các dòng nhạc: R&B, Pop, Rock...
+ My Lyrics (T7,CN): Chuyên mục cung cấp ý nghĩa nội dung của các ca khúc Châu Á (Hàn, Đài Loan, HongKong...)
+ Lucky Xoner (T7,CN): Chọc lọc mail của 3 bạn thính giả và phát 3 bài hát được yêu cầu trong mail.
+ Top Hits Asia XONE chart (T7, CN): Top 20 ca khúc Asia trong bảng xếp hạng do thính giả voting trên website XoneFM, đồng thời cập nhật thông tin mới và nóng
hổi của thị trường âm nhạc Châu Á.
+ Hit Ur Heart (T7): Là chuyên mục đem đến cho Xoner những ca khúc hit, đồng thời cung cấp thông tin về ca sĩ, thành tích mà ca khúc đạt được...
+ Top Asian Idol (T7): Là chuyên mục mà các Xoner trực tiếp giới thiệu 2 ca khúc hoăc 2 nghệ sỹ đến từ Châu Á.
+ B'Day (CN): Chuyên mục chọn ra 1 fan của 1 trong những nghệ sĩ Châu Á để gởi lời chúc mừng sinh nhật đên thần tượng của mình.
+ Parents Connection (CN): Là nơi gặp gỡ và chia sẻ với phụ huynh để lắng nghe ý kiến về việc con em họ nghe nhạc, thần tượng các nghệ sĩ Châu Á

Available

15:00-16:00

3,000,000

Là một chương trình âm nhạc giới thiệu những ca khúc hay và bất hủ của Việt Nam và quốc tế. Tại chương trình này bạn có thể được nghe lại những ca khúc đã vô cùng
nổi tiếng ở những thập niên 60, 70, 80, 90.
Celine Dion, Whitney Houston, The Take that, The Beatle, Hồng Nhung, Thanh Lam, Mỹ Linh, …. Sẽ lần lượt xuât hiện trong classic show với những ca khúc đã gắn liền
đến tên tuổi của họ.

16:00 - 17:00

3,000,000

Asia XONE
8

9

10

XONE FM CLASSIC

TOP 40

MOBIFONE
17:00 - 18:00

13

14

15

ROCK AVENUE

M'S SHOW

MY PLAYLIST

4,000,000

available

18:00 - 19:00

4,000,000

Một thiên đường với tất tần tật về Rock
Thứ 7 sẽ mang đến các segment:
o Rock Central Point : Cập nhật những thông tin mới nhất, hot nhất về những rock band và các nghệ sĩ cùng với những rock show đáng được mong đợi nhất!
o Rock your way : chia sẻ những điều bạn ưu ái dành riêng cho Rock
o Rock Hall of Fame : nơi con đường sự nghiệp và hành trình đến đỉnh vinh quang của các rock band và nghệ sĩ lần lượt được khám phá.
o Pop goes Rock : thưởng thức những bài hát Pop được phối theo phong cách Rock.
Chủ Nhật sẽ là các segment:
o New record: Những ca khúc thật đặc biệt, những sản phẩm cực mới từ những ban nhạc, nghệ sĩ đến từ Việt Nam và quốc tế.
o Rock Chart : Lần đầu tiên tại Việt Nam, bảng xếp hạng dành riêng cho Rock sẽ xuất hiện và khuấy động sân chơi của những Rocker tài năng nhất. Ai là ông hoàng trên
bảng xếp hạng International Rock

available

19:00 - 20:00

4,000,000

Em là danh từ nhân xưng để gọi chung cho phụ nữ, đây là chương trình bao hàm được tất cả những gì xung quanh phụ nữ hàng ngày ...
* M's Friend: Nơi phụ nữ chia sẻ, tâm sự những chuyện riêng, bí quyết làm đẹp hoặc đưa ra những lời khuyên về tâm – sinh lý phụ nữ.
* M's Family: Góc dành cho phụ nữ chia sẻ những yêu thương, tâm sự trong mối quan hệ của mình dành cho gia đình
* M's Weekend: Nơi chia sẻ và thiết kế cho “em” một kỳ nghỉ cuối tuần hoàn hảo hay mang lại những ý tưởng cho một cuối tuần thật bình yêu và thư giãn .

6,000,000

My Playlist phát sóng từ Thứ 2 đến Chủ Nhật, là nơi những người bạn thân thiết của XoneFM thể hiện cá tính âm nhạc của mình qua các playlist tự tạo và gửi về cho
XoneFM, và từ đó các bạn chính thức được ghi tên vào danh sách The XONERS.
Mỗi tuần sẽ có 01 XONER được lựa chọn là XONER OF THE WEEK , các bạn sẽ một lần nữa xuất hiện trên XoneFM và có cơ hội cùng dẫn chương trình với MC của
XoneFM.
** STAR PLAYLIST - Chủ nhật: nơi các sao trong làng showbiz Việt Nam chia sẻ các bài hát và thể loại âm nhạc mà họ yêu thích.

6,000,000

Một sân chơi âm nhạc đẳng cấp mới, một “lãnh địa” thực sự dành cho các fan yêu thể loại nhạc dance và hip hop
T7: mỗi tuần/tháng sẽ có 1 DJ khách mời. Gồm 3 segment:
* Remixed songs
* That's my DJ: phỏng vấn các DJ Việt Nam và nước ngoài, phát các bản non-stop được remixed bởi DJ khách mời
* Beat Maker: cập nhật các thông tin liên quan đến event có DJ chơi nhạc
* Hitz Mashup
CN gồm 2 segment:
* Sunday Remix: phát xen kẽ các bản nhạc remixed tiếng Việt và nước ngoài
* Guest Xone: các bản nhạc non-stop được XoneFM chọn lọc

VIETTEL

20:00-21:00

DJ HITZ
16

LIÊN HỆ ĐĂNG QUẢNG CÁO

Bảng xếp hạng 40 ca khúc Việt và Quốc tế được bình chọn nhiều nhất trong tuần trên website của XoneFM.
- Thứ 7: Top 20 ca khúc từ vị trí 40 đến 21
- CN: Top 20 ca khúc từ vị trí 20 đến 1
* Ký ức xưa: Cùng chia sẻ những kỷ niệm buồn vui của thính giả, phát bài hát theo những yêu cầu.
* Thi Quán: Nơi cùng chia sẻ và bình luận về những bài thơ hay, ý nghĩa.
* Ngoài ra còn có các segment ngắn: Chuyện lạ bốn phương, Giả phỏng vấn Celebrities, Blog du lịch, Kỹ năng sống, Tập làm MC, Truyện cười...
New: Cue Music: Phát các ca khúc được remix và cover lại theo 1 phong cách mới
Love Note: Thính giả gửi tin nhắn gửi gắm tình cảm cho bạn bè, người thân vào số tổng đài XONE FM. Tin nhắn hay và xúc tích sẽ được thu âm bằng chính voice của thính
giả để cùng MC truyền những thông điệp yêu thương đến người thân yêu nhất.

available

21:00-22:00

Hotline: 0937.231.258
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NGÀY
2 -MUSIC
THỨ 6)
17 THƯỜNG (THỨ
MIXED

18

19

29/06/2014
NHÀ TÀI TRỢ

6:00 - 9:00; 16:00
- 23:00
available

INFO XONE

Movie XONE

LIÊN HỆ ĐĂNG QUẢNG CÁO

THỜI GIAN PHÁT SÓNG

GIÁ SPOT 30S
(VNĐ)

22:00 - 23:00

6,000,000

available

T2->CN

MEGASTAR

T2->CN

NỘI DUNG
Những bài hát nhạc Anh, nhạc Việt trộn lẫn với nhau. Cập nhập thông tin về những bài hát, bộ phim đang hot.
Chuyên mục ngắn cung cấp thông tin thuộc mọi lĩnh vực giải trí, thể thao, thời trang…
- BFS (7:10 - 7:15): Thứ 2-4-6
- Hot10 (22:00 - 22:15): Thứ 2-4-6
- Drive Xone (18:45 - 19:00): Thứ 3-5
- VN10 (21:10 - 21:15): Thứ 3-5
- Top40 (17:00 - 17:15): Thứ 7-CN
* Cập nhật những bộ phim mới sắp được trình chiếu tại Việt Nam.
* Chuyện hậu trường phim ảnh và chuyện hậu trường của các ngôi sao điện ảnh liên quan.
Thứ 2 -> Thứ 6:
1. Breakfast Show 8:00 – 8:30
2. Most Requested Song: 16:00 – 16:30
3. Be U Drive XONE 18:00 – 18:30
Thứ 7 và Chủ Nhật:
1. Asia Xone: 14:30-15:00
2. Mixed Music: 22:00 – 22:30

Hotline: 0937.231.258

|

08.6282.5186

booking@bookingquangcao.com.vn

