PROPOSTA COMERCIAL
VEICULAÇÃO

MUITO MELHOR COM VOCÊ!

OUVIR O QUE
GOSTA!
Comparado aos outros meios, rádio tem um dos maiores tempos médios de audiência: Além de estar presente em 99%
dos lares e em 83% dos veículos, O rádio é até quatro vezes
mais eficiente das 6h às 19h, faixa horária “comercial” e de
maior audiência do meio.

•
•
•
•
•

É o veículo mais ouvido no Brasil
Ele acompanha os ouvintes em todos os momentos e lugares
Proporciona a melhor segmentação qualitativa de públicos
É usado por 93% dos consumidores antes de comprar
Tem o triplo da audiência da TV de manhã e o dobro à tarde

• É imbatível em audiência das 06h00 às 19h00 (13 horas contínuas)

• Possui o menor CPM (CUSTO POR MIL) do mercado
Pertencente ao grupo Rede Cidade de Comunicação, a Rádio Cidade é uma emissora moderna e vibrante que acompanha todas as tendências mundiais relacionadas ao universo
musical, apresentando uma seleção com o melhor da POP,
ROCK, INTERNACIONAL, SERTANEJO, MPB, FLASH BACK
e os grandes sucessos que o ouvinte gosta de ouvir.
Uma emissora com alma, que prioriza a qualidade e a curadoria musical e oferece aos ouvintes prestação de serviços e as
principais informações do dia.

VOCÊ
SABIA?
Com o Aplicativo

Celulares modernos
estão privando o
acesso ao rádio
tradicional
Estudos mostram uma mudança de tendência de interesse para a radiodifusão
digital, especificamente – focada em ouvir Rádios Pela a internet no celular. “O
modelo topo de linha dos produtos está
focado em clientes que usam conteúdos
digitais, que utilizam formatos modernos
e canais de consumo de informação.”

Rádio Cidade Digital, a audiência
aumentou em

35%

UM PREÇO QUE É
BOM DE OUVIR E
TAMBÉM DE VER.
SPOT COMERCIAL DE 30S” MAIS BANNER
FAIXA HORÁRIA

BANNER NO SITE

VALOR MENSAL

DETERMINADO

1140PX X 450PX

R$ 150,00

06:00 ÀS 22:00 H

970PX X 150PX

R$ 75,00

00:00 ÀS 23:45 H

300PX X 300PX

R$ 50,00

Os preços citados acima são referentes a 15 Spots por dia,
mais exibição de banner em um dos formatos ao lado, em
nosso site, com link direcionando para sua página, postagens
em grupos no Facebook e WhatsApp entre outros, para tornar
sua empresa bem vista, ouvida e lembrada!
Selecione o pacote que melhor lhe atenda!
Para mais itens como cartões, panfletos, site prontos e vídeo
com apresentação, peça uma proposta mais detalhada.

COMO CONTROLAR
SEUS ANÚNCIOS?
Vários anunciantes antes de começarem
a investir neste tipo de propaganda, tem
a dúvida de como poderão controlar os
anúncios, se foram ou não para o ar.

RELATÓRIOS DE
EXIBIÇÃO
Nós da RCD temos relatórios que podemos enviar semanalmente/Mensalmente
aos anunciantes retirados diretamente do
Sistema de automação, esse sistema
é responsável pelo controle de tudo que
tiver ido ao ar. Os relatórios mencionam
hora, data e produto.

Além dos relatórios possuímos os
áudios da programação/anúncio por 50
dias, que poderão ser enviados para os
clientes após a finalização do anúncios
com a nossa empresa.

Ligue Já!
(61) 99187-6593
cidadeweb@hotmail.com
Grupo Rede Cidade de Comunicação – Brasília/DF
www.aovivocidade.com– www.radiocidadedigital.com.br

