A MARCA
DA BOA MÚSICA

A Rádio
A Rádio GN3 é uma rádio totalmente digital 24h
no ar, levando música e diversão aos seus
ouvintes, oferecendo excelentes ferramentas
para a divulgação de qualquer produto ou serviço
da sua empresa. Aos parceiros e anunciantes são
disponibilizados, espaços para banners em nosso
site, além de spots comerciais, que são
veiculados em nossa programação diária.

Iniciamos as atividades em 2006 com a proposta
de oferecer uma programação musical no
segmento da música sertaneja, Naquela época
fomos inovadores já que as web rádios ainda
estavam surgindo no Brasil e os sistemas de
transmissão pela internet ainda eram precários.

Ao longo de todos esses anos o objetivo da Rádio GN3
sempre foi a satisfação de nossos ouvintes e para isso
mantemos o foco na qualidade e na inovação, assim no
ano de 2015 passamos a transmitir todos os estilos
musicais, tornando assim uma rádio eclética.
Na atualidade, a internet está cada vez mais presente
no dia-a-dia de grande parte da população. As
pessoas utilizam computadores nos mais diversos
lugares: no trabalho, no lar, em hotéis,
aeroportos, carros e até mesmo na estrada
após a chegada da internet móvel. Não é
incomum receber pedidos musicais de
caminhoneiros em viagem
que ouvem a rádio durante
seus percursos.

QUEM OUVE A RÁDIO
NA INTERNET?
Pessoas que se conectam diariamente
em sua casa, nas escolas e nos
escritórios. Recente pesquisa
realizada comprova que
a maioria dos internautas
sejam eles do Brasil ou que
vivem fora se utilizam da
Internet para trabalhar e
ouvir rádio, essa nova
mania entre os
internautas vem
despertando
interesses em
grandes companhias
que estão apostando nesse público.

PERFIL DOS OUVINTES
A GN3 cativou sua audiência em todo
canto do mundo, porém a grande maioria
deles são Brasileiros e se mantém
conectados na nossa programação.

47% Homens
53% Mulheres
47%

IDADE
43% 15 a 34
57% 35 a 54

CLASSE SOCIAL
65% AB
35% CDE

53%

PORQUE ANUNCIAR
NA RÁDIO GN3?
A resposta é simples e direta, grandes
empresas estão descobrindo que
anunciar na Internet está se tornando
uma forma de divulgar suas marcas
atingindo diretamente um público
diversificado e em grande quantidade
ao redor do mundo.

QUAL MEU ESPAÇO DE
PUBLICIDADE?
Seu espaço em nossa empresa é garantido de várias
formas: Através de banners link que além de exibir
sua propaganda em nosso site ainda redireciona
para o seu site de origem. Através de publicidade
sonora em nossa Rádio, são gravações de
propagandas com duração de 30 segundos,
assim como ocorre nas emissoras
de rádios convencionais.

QUANTO TENHO QUE
INVESTIR P/ ANUNCIAR?
Para se anunciar em uma rádio
convencional ou em uma emissora
de TV e até mesmo em um jornal
de baixa circulação, o cliente tem
que desembolsar uma quantia alta
por mês, na Rádio GN3 a tabela é
baixa seu investimento é mínimo,
mas com sua marca divulgada a
milhares de pessoas
diariamente.

SPOT 30 SEGUNDOS
Os spots comerciais são veiculados de segunda à
segunda das 6h00 às 00h00 em horários
indeterminados, porém serão distribuídos da
melhor forma dentro da grade de programação da
emissora.
Abaixo mostramos nossa tabela sendo bimestral com 5% de
desconto e o trimestral 10% de desconto. A gravação de spots
avulsos de 30" para divulgação de seu produto é de
apenas R$ 50,00.
Contrato de 3 meses, será bonificado com um banner 270x90px.

INSERÇÃO 30 SEG
INSERÇÃO/DIA

INSERÇÃO/MÊS

VALOR/UNITÁRIO

VALOR/MÊS

VALOR/02 MÊS

VALOR/03 MÊS

10

300

R$ 0,50

R$ 150,00

R$ 285,00

R$ 405,00

20

600

R$ 0,40

R$ 240,00

R$ 456,00

R$ 648,00

30

900

R$ 0,30

R$ 270,00

R$ 513,00

R$ 729,00

SUA MARCA EM
NOSSO SITE
BANNERS: Seu espaço em nossa Rádio é
garantido através de banners que além de exibir
sua propaganda em nosso site ainda redireciona
para o seu site de origem.
PROMOÇÃO 2017: Estamos bonificamos o
desenvolvimento do banner e um post em
nossa página no facebook e também no
instagram.

BANNERS
BANNERS

TAMANHO EM PIXEL

VALOR/MÊS

VALOR/02 MÊS

VALOR/03 MÊS

DESTAQUE/TOPO

1100 X 90

R$ 200,00

R$ 380,00

R$ 540,00

DESTAQUE/ROTATIVO

550 X 310

R$ 100,00

R$ 190,00

R$ 270,00

DIREITO DO SITE

270 X 113

R$ 50,00

R$ 95,00

R$ 135,00

ESQUERDO DO SITE

270 X 90

R$ 30,00

R$ 57,00

R$ 81,00

ANUNCIANTES
A interatividade é nosso principal
foco e a internet possibilita um
contato próximo e efetivo com os
ouvintes, mesmo que não estejam
ouvindo a rádio diretamente.

FALE CONOSCO
16 99354 2923
contato@radiogn3.com.br
www.radiogn3.com.br
Rua Cerqueira César, 1847 | Sala 02
Cep 14025-120 | Jd. Sumaré | Ribeirão Preto | SP
www.instagram.com/radiogn3
www.fb.com/radiogn3

OUÇA RÁDIO GN3

