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A RÁDIO AVIVA 7
Fundada em 8 de Julho de 2019 no Oeste Catarinense, com sede
no município de Sul Brasil, somos um grupo de comunicação cristão,
com uma programação diversificada, com objetivo de Glorificar
a Deus e propiciar ao ouvinte crescimento e edificação trabalhando
como uma rádio missionária.
Com uma visão dinâmica e ousada, chegamos para inovar,
mantendo uma programação de qualidade, conteúdo relevante e
atualizado com o que há de melhor para difundir o evangelho.

POR QUE ANUNCIAR?

Estudo revela impacto positivo ao anunciar
em web rádios

Os benefícios da internet nos dias de hoje podem ser
comprovadas a cada dia que passa, pois muita gente
vem aderindo a esse meio de facilidades.
Atente que nos dias de hoje muita gente faz suas
compras via internet ou muitas vezes fazem suas
pesquisas antes de sair de suas residências e escritórios,
o que deixa a vida de cada pessoa muito mais fácil.
Portanto, ao anunciar na internet as empresas estão
expondo ainda mais a marca bem como seus produtos
e serviços. Podendo assim aumentar sua popularidade e
relevância.

A população está transformando alguns hábitos tradicionais, e uma
delas é a maneira de escutar rádio, que vem migrando cada vez mais
dos conhecidos aparelhos para a internet.

AUDIÊNCIA
Impressões mensais:

114k
Tempo Médio de Audiência:

01h53m
Estamos localizados no município de Sul Brasil - SC, transmitindo para
toda região, Brasil e Mundo via Internet.

PERFIL DO OUVINTE
GÊNERO

POR IDADE
55 a 64
8%

Homens
41%
Mulheres
59%

65+
3%

45 a 54
17%

35 a 44
26%

DISPOSITIVOS

13 a 17
2%
Desktop
21%

18 a 24
16%

25 a 34
28%

Mobile
79%

PROGRAMAÇÃO
Nossa programação é realizada através de áudio e
vídeo, buscando levar a melhor qualidade para o
público.
Segunda á Sexta

Quinta-Feira

06h00: Manhã para Deus
22h00: Mão Amiga

18h00: Chamada Final

Segunda-Feira

Sábado

08h00: Despertai

09h00: Manhã Aviva 7

Terça-Feira

19h00: Fé em Ação

13h00: Semeando Boas Novas
de Salvação

PLATAFORMAS
A Rádio Aviva 7 está disponível em
qualquer dispositivo!

Ao vivo pelo site: www.aviva7.com
E nos aplicativos:

MÍDIAS SOCIAIS
Além do nosso site, gerenciamos os mais importantes canais de mídia como:
Instagram, Youtube, Facebook e Twitter.
Facilitando a divulgação das informações transmitidas e colocamos tudo
a disposição de nossos clientes, possibilitando assim, um engajamento maior
na promoção de ambos.
Clique e comprove:

CAMPANHAS
Com o intuito de informar e contribuir com o Social do Município de Sul Brasil,
transmitimos diversas campanhas institucionais, voltadas para áreas:
Espirituais, saúde e meio ambiente.
Essas campanhas levam aos ouvintes informações de prevenção e cuidados
que devem ser adotados, alertando sobre os riscos que podem ser prevenidos.

COMERCIAL
Streaming Ao Vivo – Rádio Online

[Novo] Pacote de Spots Rádio Online

[Novo] Pacote de Spots Rádio Online

1 Inserção por hora. [Das 00h00 às 23:00]

1 Inserção por hora. [Das 7h00 às 19h00]

Segunda á Sexta

Segunda á Sexta

Total: R$ 290,00/Mês

Total: R$ 170,00/Mês

[Novo] Pacote de Spots Rádio Online

[Novo] Banner Apoiadores

1 Inserção por hora.

Sua Logomarca em nosso site.

Sábado e Domingo

Localização: Home Page e Posts.

Total: R$ 140,00/Mês

Total: R$ 70,00/Mês

[Aviso] Patrocínios de horário e programas, sob consulta com nossa equipe.
[Aviso] Os preços mencionados, são referentes a spots de 30 segundos.

CONTATO
Rádio Aviva 7
CNPJ: 20.679.360/0001-79
Av. Doutor José Leal Filho, nº 815, Centro, Sul Brasil - SC
CEP: 89855-000

(49) 9 9964-6246
(49) 9 9823-9851
comercial@aviva7.com
contato@aviva7.com

