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Para atender o público ouvinte do litoral, a Rede Praia é composta

por seis rádios que tocam sucessos nacionais e internacionais.

A cobertura vai de Quintão até o sul de Santa Catarina. O sinal

cobre 30 cidades e 36 praias, as quais tem uma população flutuante

de mais de cinco milhões de pessoas no verão. As rádios da Rede

Praia também podem ser ouvidas via aplicativo, via site e no canal

300 da Net.

A maior rede de rádios 

do litoral norte do RS
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21h às 22h - segunda a sexta-feira - Voz do Brasil 

Mídia / Comercial Avulso por Rádio

Produto Formato R$

06h às 19h (4) 30" 315

06h às 24h 30" 269

19h às 06h (4) 30" 252

Determinado (4) 30" 419

Texto ao vivo  (1) (2) 30" 839

Texto ao vivo  (1) (2) 60" 1.510

Intervenção telefônica (2) (5) 60" 1.811

Blitz/ Meia Hora (2) (3) (6) 60" 2.097

Redes Sociais / por Rádio
(FADEBOOK/INSTAGRAM)

Post no Feed (7) (8) Sequências de Stories (7) (8) (9)

331 265
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OBSERVAÇÕES
(1) Os textos ao vivo serão sempre lidos pelo comunicador dentro do estúdio;
(2) As disponibilidades de comercialização do Texto ao Vivo, Intervenção Telefônica e Blitz devem ser consultadas com o Departamento Comercial;
(3) A ação de blitz é de meia hora no local e consiste em 1 flash ao vivo de 60". Ações realizadas fora do município de Porto Alegre terão acréscimo de 30” no valor da blitz;
(4) Primeira posição do break: 50% de acréscimo no valor da respectiva faixa horária adquirida (06h às 19h, 19h às 06h e determinado);
(5) Intervenção Telefônica 60": texto introdutório, no máximo 20 palavras, lido pelo comunicador no estúdio.
(6) Blitz - Custo de promotora por ação: R$183,00
(7) As postagens nas redes sociais da Rede Pampa visam valorizar a qualidade dos produtos e serviços oferecidos pelo cliente, por isto não aceitamos simples reprodução de
imagens/vídeos enviadas. As postagens devem ser produzidas com a participação de nossos comunicadores, através de vídeos e fotos, adequando à linguagem da emissora, a
fim de garantir maior proximidade junto aos públicos e aos algoritmos que restringem a quantidade de views/acessos em conteúdos estáticos com muito texto.
(8) Valor referente 01(um) post por dia.
(9) Valor referente sequências de stories por dia (até 04).

CRITÉRIOS DE CONVERSÃO
05"   - valor do comercial de 30" x 0,4

15"   - valor do comercial de 30" x 0,8

20"   - valor do comercial de 30" x 0,9

45"   - valor do comercial de 30" x 1,5

60"   - valor do comercial de 30" x 1,8

90"   - valor do comercial de 30” x 2,8

120" - valor do comercial de 30" x 3,6

CONDIÇÕES GERAIS DE OPERAÇÃO
1. Nos textos gravados pelos locutores a trilha musical é determinada pela emissora;
2. Comerciais múltiplos (promovendo mais de uma marca, serviço ou empresa): 100% de acréscimo por assinatura;
3. As autorizações, mapas de programação e material para veiculação devem ser encaminhados até as 18 horas do dia que antecede a sua 
veiculação para o email apoio@pampa.com.br;
4. Verba mínima para emissão de fatura: R$ 1.000,00;
5. Publicidade sem objetivos comerciais: 100% de acréscimo;
6. Comerciais fora da secundagem padrão: cobrados conforme a secundagem padrão imediatamente superior;
7. As programações publicitárias são incanceláveis e ininterruptas;
8. Cachê: valor líquido e pago diretamente ao comunicador.
9. A Rede Pampa fornece, sem custos, relatório com as datas e horários das veiculações contratadas.
10. Havendo interesse em receber gravações das veiculações realizadas, será cobrado o valor de R$ 25,00 por cada comercial auditado.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10 dias fora a quinzena
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Patrocínio – Cobertura Rede Praia

Programa Freq Horário Cota

Aproveitamento Diário Aproveitamento Mensal

Total 
R$

Cit 5"
Com 30"
Durante

Cit 5"
Com 30"
Duranteabert encer

Manhã Rede Praia seg/dom 08h às 10h 4 6 6 12 360 360 158.760

Programa Tarde Rede Praia seg/dom 14h às 16h 4 6 6 12 360 360 158.760

Happy Hour Rede Praia seg/dom 18h às 20h 4 6 6 12 360 360 158.760

Patrocínio – Cobertura por rádio

Programa Freq Horário Cota

Aproveitamento Diário Aproveitamento Mensal

Total 
R$

Cit 5"
Com 30"
Durante

Cit 5"
Com 30"
Duranteabert encer

Manhã Rede Praia seg/dom 08h às 10h 4 1 1 2 60 60 26.460

Programa Tarde Rede Praia seg/dom 14h às 16h 4 1 1 2 60 60 26.460

Happy Hour Rede Praia seg/dom 18h às 20h 4 1 1 2 60 60 26.460



w w w . r e d e p a m p a . c o m . b r / p r a i a

REDE PAMPA DE COMUNICAÇÃO

Porto Alegre - Fone: (51) 3218.2588
comercialradios@pampa.com.br

Curitiba – Fone: (41) 3201.3500
comercial@enemidias.com.br

São Paulo - Fone: (11) 3051.4718
saopaulo@pampa.com.br

Rio de Janeiro – Fone: (21) 2524. 7472
pluscom@pluscom.com.br

Brasília – Fone: (61) 3225.3715
brasilia@pampa.com.br
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