
PATROCÍNIO



DIRECIONADA 

AO PÚBLICO 

FORMADOR DE 

OPINIÃO

Com atualização constante e muito dinamismo a rádio Pampa FM

apresenta as notícias que fazem parte da vida dos gaúchos. Duas

vezes a cada hora, o “Show de Notícias” vai ao ar com a síntese do

que de mais importante acontece no dia. As principais questões da

atualidade são trazidas pelos locutores, enquanto a equipe de

comentaristas contextualiza e complementa as informações. Rádio

Pampa, a informação em primeiro lugar.



Perfil do ouvinte
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50%

Sexo Classe 
Social (%)

AB C1 C2

Faixa
Etária (%)

10 a 34 35 a 49 50 a 59 60+

Todos os públicos // Todos os dias // 05h-05h.

Tempo Médio 
de Audiência 2H47

Fonte: KANTAR IBOPE MEDIA EasyMedia 4. De outubro a dezembro de 2017. Porto Alegre e Região Metropolitana. 

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

22

29
30

13

6

26

54



Aproveitamento Comercial 

Mensal por Cota

Investimento Mensal por Cota 

Observações:
1. Valor com base na tabela de preços de outubro/2017 
2. Contrato mínimo: 3 meses
3. Pagamento 10 DFQ

Oberdã Pires apresenta Pampa na Madrugada. O programa abre

espaço para a opinião do ouvinte. Um plantão de informações com

debates sobre política, comportamento, variedades, teologia e os

mais variados temas que estão nas rodas de bate papo do dia a dia.

O programa vai ao ar de segunda a sexta, das 00h às 05h.

22 citações de abertura – marca e slogan 5’’

22 citações de encerramento – marca e slogan 5”

44 comerciais de 30” durante o programa

Frequência: segunda a sexta

Horários:00h às 5h

Número de cotas: 4

Investimento: R$ 22.977,00



REDE PAMPA DE COMUNICAÇÃO 

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


