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UMA NOVA RÁDIO, UM NOVO DEPARTAMENTO COMERCIAL

Uma nova tabela e um mídia kit mais moderno e explicativo para o mercado publicitário, 
agências, empresas de promoção e do varejo em geral.

O objetivo deste material é apresentar nossa nova grade de programação, que chega com 
um conceito único em Olímpia. Uma rádio que vive a vida da comunidade, está presente em 
todos os momentos, levando prestação de serviço, informação de qualidade, entretenimento 
e diversão.

profundamente nossa grade e as novas possibilidades de inserção nas mídias digitais, com 
a integração da radiodifusão com a web, em um conceito moderno e atual de convergência 
de informações e interação com o público.

Leia o QR CODE em 
seu celular e descubra 
o que a Espaço Livre 

720 AM reservou para 
você.

Espaço Sertanejo
120 Minutos
Sábado Premiado                  
TOP HITS - As 20 Mais 
Sertanejão 720 Especial de Sábado 
Duas Horas só de Música 
Esquenta para a Balada

Espaço Sertanejo
Transmissão da Missa 
Espaço Sertanejo
Sabor de Samba
Partida Musical  
Transmissão Missa
De Volta ao Vinil

Sábado 
05:00 às 07:00
07:00 às 09:00
09:00 às 12:00
12:00 às 14:00
14:00 às 18:00
18:00 às 20:00
20:00 às 00:00

Domingo
05:00 às 07:00 

08:00 às 11:00
07:00 às 08:00

11:00 às 14:00
14:00 às 19:00
19:00 às 20:00
20:00 às 00:00



GRADE DE PROGRAMAÇÃO 

Espaço Sertanejo
Informa Olímpia – 1ª. Edição 
Espaço Aberto
Informa Olímpia – 2ª. Edição 
Tudo de Bom 
Sertanejão 720
A Voz do Brasil
Mensagem de Esperança
Onde Canta o Sabiá 
Romantismo no Ar

05:00 às 07:00
07:00 às 08:00

   
12:00 às 13:00
08:00 às 12:00

13:00 às 16:00
16:00 às 18:00
19:00 às 20:00
20:00 às 21:00
21:00 às 22:00
22:00 às 00:00

Seja qual for o horário, estilo de programa ou público ouvinte, a Espaço Livre estará focada na 
utilidade pública, entretenimento e diversão.

PERFIL DO OUVINTE DE RÁDIO EM OLÍMPIA

79,3%
12,9%

3,2%
4,6%

casa outras 
formas

carrotrabalho

da população olimpiense
ouve rádio diariamente43%



SITE
Nosso site está inaugurando um modelo único em Olímpia e Região no qual os anunciantes 
poderão estar presentes também em um verdadeiro portal que contempla notícias, música, 
entretenimento e interação constante com o internauta, onde quer que ele esteja.

Com isso estamos gerando um novo nicho de mercado para nossos anunciantes e temos 

esquecer que vivemos a era de informação rápida e constante. 

PROMOÇÕES
Ouvintes e anunciantes podem desfrutar de promoções e projetos customizados e 
individualizados. São ações criadas especialmente para atender a o mercado com muita 
criatividade, com presença de novas mídias digitais e participação em grandes eventos.

Consulte nosso departamento de promoções e criaremos uma ação especial para sua marca.

Com essa mesma rapidez o internauta vai encontrar informações e interação
também nas Redes Sociais, Facebook e Twitter.  

Ouvintes, internautas e anunciantes terão tudo o que precisam para estar cada dia mais 
vivendo mais Olímpia.
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