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Primavera do Leste agora tem a Primavera 
FM 93.5, a mais moderna rádio da região 
com uma programação que tem a nossa 
cara.

A melhor programação, os melhores apre-
sentadores e os melhores ouvintes da cida-
de, juntos pra fazer da Primavera FM 93.5 a 
rádio mais ouvida da cidade.

Um conteúdo moderno e inteligente para o 
seu negócio crescer.

A programação da Rádio Primavera FM 
93.5 distribuída em múltiplas plataformas, 
oferece a oportunidade do seu negócio 
crescer e conquistar excelentes resultados 
em suas ações comerciais.

do público entre 
15 e 59 anos

do público com 
ensino médio / superior

QUALIFICAÇÃO
DA AUDIÊNCIA

UMA RÁDIO DIFERENTE DE TUDO QUE 
VOCÊ JÁ OUVIU

ANTENADA COM O QUE EXISTE DE MAIS MODERNO, 
A PRIMAVERA FM TEM TUDO QUE VOCÊ PRECISA.

A programação Pop/Hits da Primavera FM é feita para deixar o seu 
negócio mais perto do seu cliente.

85%
65%
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A programação da Rádio Primavera FM alcança as seguintes cidades: Campo Verde, 
Paranatinga, Santo Antonio do Leste, Poxoréo e Primavera do Leste.

ABRANGÊNCIA
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POR QUE INVESTIR
NO RÁDIO?
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POR QUE 
INVESTIR NA

PRIMAVERA 
FM?

CONHEÇA NOSSA
PROGRAMAÇÃO E MÍDIAS
A SEGUIR

Porque trazemos o que existe de mais 
novo em programação, com os melhores            
profissionais do eixo Rio - São Paulo.

Porque somos a única emissora da região 
com integração de mídias: rádio, aplicativo, 
site e facebook.

Porque fugimos da previsibilidade e             
entregamos uma rádio que tem como foco 
surpreender nossos ouvintes.
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Esse é para a audiência ficar por 
dentro de tudo o que acontece no 
Brasil e no mundo com o ‘Fique 
por Dentro’. Nossos competentes        
jornalistas irão manter o público 
plugado com as principais notícias. 
 
Frequência: Segunda a sexta-feira, 
10 vezes ao dia

220 CHAMADAS COM 5”/MÊS
220 CHAMADAS COM 30”/MÊS

PATROCÍNIO

Investimento: R$ 2.000,00
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+22 CHAMADAS DE 5”(ABERTURA)/MÊS
+22 CHAMADAS DE 5”(ENCERRAMENTO)/MÊS
+22 INSERÇÕES DE 30” NO INTERVALO DO PROGRAMA/MÊS

PATROCÍNIO

Investimento: R$ 950,00  (por formato ou programa)

A música que tem a cara do Brasil, toca no                  
programa “A Hora do Peão”. O melhor do sertanejo                      
universitário, as clássicas no “Momento Pé no Bar-
ro” e muita irreverência com o nosso locutor Marcio 
Cruz. 
 
Horário: Segunda a sexta-feira, Das 19h às 20h

A maior parada musical, antenada com as mais          
pedidas pelo público nas principais rádios do país e 
pelas mídias sociais. 
 
Horário: Segunda a sexta-feira, das 21h às 22h

Com os maiores sucessos do romantismo, o “Slow 
Motion” traz as declarações apaixonadas que os      
ouvintes escrevem nas redes sociais e deixa a noite 
da rádio no ritmo do amor. 
 
Horário: Segunda a sexta-feira, das 22h às 00h
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TORCIDA BRASIL

Tudo sobre as principais modalidades 
do esporte rola no “Torcida Brasil”. 
Nossa equipe de profissionais que     
entendem do assunto, estão atentos 
para atualizar nossa audiência sobre 
cada podium e cada placar, seja no     
Futebol, UFC, Fórmula 1 e muito mais.

BEM VIVER

Tenha as melhores dicas para uma vida 
saudável e ainda confira entrevistas 
com especialistas de credibilidade para 
falarem das suas especialidades.

DROPS DOS ARTISTAS

As novidades dos artistas do momento, 
os últimos lançamentos musicais e muito 
mais no “Drops dos Artistas”.

DROPS DO PET

Para quem é apaixonado por pets, este 
drops vai deixar todo mundo antenado 
de dicas especiais sobre como cuidar 
do seu bichinho e as novidades de um 
dos mercados que mais cresce nos      
últimos anos.

AUTO MOTORS

O Auto Motors vai manter a audiência 
antenada com as novidades e as dicas 
especiais para quem quer acompanhar 
tudo sobre o setor automotivo.

ANINHA NA COZINHA

Dicas de culinária para deixar as suas 
receitas muito mais gostosas. Truques 
simples e práticos que vão fazer toda a 
diferença.

CONTA TUDO

Quel Dias e Robson Ferri não escon-
dem nada no “Conta Tudo”. Sempre 
divertidos, eles trazem o resumo das 
principais novelas e as fofocas dos      
artistas mais badalados do momento, 
de uma forma inteligente e engraçada.

OS MOLUSCOS

Uma turma muito criativa e doida,  
contam as mais loucas histórias com 
seus personagens mais loucos ainda. 
Essa é para o ouvinte não parar de rir.

Frequência: Segunda a sexta-feira, 5 
vezes ao dia.

110 CHAMADAS COM 5”/MÊS
110 CHAMADAS COM 30”/MÊS

PATROCÍNIO

Investimento: R$ 1.500,00
*cada peça
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TABELA DE PREÇOS
 30” 45” 60”

ROTATIVO R$ 36,00 R$ 49,50 R$ 65,00

DETERMINADO R$ 45,00 R$ 66,00 R$ 88,00

TESTEMUNHAL R$ 67,00 R$ 98,50 R$ 132,00

FLASHS 90S.     R$ 150,00
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PACOTES
110 INSERÇÕES POR MÊS

05 inserções por dia - seg/sex

R$ 1.600,00

220 INSERÇÕES POR MÊS
10 inserções por dia - seg/sex

R$ 2.300,00

Na Rádio Primavera FM 93.5 o ouvinte sem-
pre terá mais informação, entretenimento, 

diversão, emoção e muita música boa duran-
te toda a programação.

Com um conteúdo eclético e muita informa-
ção, a rádio chegou para supreender cada 

vez mais a audiência, em toda Primavera do 
Leste e municípios vizinhos!
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WEBSITE

A Rádio Primavera tem um site!            
Lá você pode escutar nossa programa-
ção ao vivo, ver fotos de nossos últi-
mos eventos, participar de promoções, 
conferir nossa programação e além de 
ouvir nossa rádio online, não importa 
onde estiver!

Para quem deseja investir em sua   
marca divulgando na Rádio Primavera, 
temos opções de banners e postagens 
publieditoriais em nosso portal de     
notícias! 

www.radioprimaverafm.com.br

Rádio online

Programação

Notícias Contato

Promoções
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Leve a Rádio Primavera 93.5 FM 
para onde estiver! Só aqui você 
conta com um aplicativo exclusivo 
da rádio que reune notícias, progra-
mação ao vivo, contato, informação 
de promoções e promoções exclusi-
vas para quem tem nosso app!

Divulgue sua marca em nosso 
meio digital. Para o aplicativo   
disponibilizamos anúncios de 
tela cheia durante a execução 
do aplicativo ou anúncios de 
rodapé em nosso app.

APLICATIVO

Leve a Primavera FM
junto com você!
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FACEBOOK
Fique por dentro de tudo o que rola 
em nossa rádio diretamento do 
Feed de Notícias do seu Facebook! 
Vídeos, fotos, notícias e muito mais!

www.facebook.com/primavera93.5

Curtir

Vídeos

Institucionais

Notícias

Música

Entrevistas
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Contato comercial
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Rua do Comércio, 1155 - Castelândia - Primavera do Leste - Mato Grosso

Telefone: (66) 3498-1414 - Whatsapp: (66) 9683-9350 - Email: comercial@radioprimaverafm.com.br

www.radioprimaverafm.com.br


