
Patrocínio 



Única emissora no segmento tradicionalista no FM com
programação baseada nos grandes ícones da música do
Rio Grande do Sul e que valoriza os artistas locais. A
Liberdade resgata as origens e o orgulho do povo gaúcho
e com essas características atinge um público altamente
qualificado que valoriza suas raízes.



Perfil do ouvinte

69%

31%

Sexo 
Classe 
Social (%)

AB C1 C2

Faixa
Etária (%)

Fonte: KANTAR IBOPE MEDIA. De dezembro/2017 a fevereiro/2018. Porto Alegre e Região Metropolitana. 

Média geral, todos os dias do mês, das 05h às 05h, todos os públicos, em todos os locais.

10 a 34 35 a 49 50 a 59 60 +



O gaúcho é um povo que gosta de estar bem informado, e a previsão do tempo é um

item que ele fica ligado. A Liberdade FM veicula diariamente o programete “Gaúcho da

Hora e do Tempo” que traz para os seus ouvintes as condições climáticas no Rio

Grande do Sul. Destaques são as previsões do tempo e as temperaturas na capital

gaúcha e região metropolitana.

O programete vai ao ar de segunda a sábado entre 07h e 19h. Visando o

fortalecimento ainda maior da marca do anunciante, o comercial do patrocinador é

colado ao programete.



Gaúcho da Hora e do Tempo

Aproveitamento Comercial Mensal p/ cota

Observações:
1- Valores com base na tabela de abril/2018;
2- Contrato por 3 meses;
3- Pagamento 10 dias fora a quinzena.

Número de Cotas: 2

 26 citações de abertura (5”)
 26 citações de encerramento (5”)
 26 comerciais de 30” colados ao programete
 22 comerciais de 30” (mídia de apoio)
 Frequência: segunda a sábado
 Horário: entre 7h e 19h R$ 34.744

Investimento Mensal por cota



REDE PAMPA DE COMUNICAÇÃO 

Rua Orfanotrófio, 711 - Alto Teresópolis - CEP 90840 440 - Porto Alegre RS - Fone: 51. 3218.2588


