Apresentação Midia Kit

Apresentação
Com mais de 30 anos de ininterrupta e bem sucedida atividade, a Radio Jovem foi a
primeira rádio FM da região, operando com mais de 5 mil watts de potência, alcançando
cidades da região do Sul de Minas e Vale do Paraíba.
Uma emissora voltada ao público jovem/adulto, com uma programação musical
diversificada abrangendo desde os últimos lançamentos aos clássicos antigos, tem como
identidade uma comunicação próxima e objetiva que reflete o conceito: “Informação com
qualidade”. Sempre buscando interação com os ouvintes, utiliza diversos canais de
relacionamento como: redes sociais, telefone, sms e ações externas com sua equipe de
promoções.

Cobertura
Com alcance de mais de
meio milhão de pessoas
em cidades do Sul de
Minas e Vale do Paraíba
(São Paulo) e disputando
a liderança, a Jovem FM é
uma rádio que tem uma
programação musical
variada e toca os maiores
sucessos da atualidade.

Municipío
Aparecida
Brasópolis
Cachoeira de Minas
Campos do Jordão
Careaçu
Conceição dos Ouros
Consolação
Cristina
Delfim Moreira
Estiva
Gonçalves
Guaratinguetá
Itajubá
Jesuânia
Maria da Fé
Marmelópolis

Municipío
Monteiro Lobato
Natércia
Olegário Maciel
Olimpio Noronha
Paraisópolis
Pedralva
Piquete
Piranguçu
Piranguinho
Pouso Alegre
População
Santa Rita do Sapucaí
36.217
Santo Antônio do Pinhal
14.756
São bento do Sápucai
11.034
São José do Alegre
50.852
São Sebastião da Boa vista
6.684
Wesceslau Braz
10.388
1.694
11.478
8.047
10.844
4.220
106.762
90.225
4.768
14.534
2,968

População
4.123
4.807
1.410
2.533
19.392
11.351
14.123
5.254
8.227
118.847
36.150
6.767
10.462
4.066
4.948
2.571

MG

SP

Por que anunciar
na Jovem Fm?
MARCA
A mais de 30 anos no
mercado trazendo
música e conteúdo de
qualidade.

COBERTURA
Presente em mais de
25 cidades no Sul de
Minas e São Paulo.

POTENCIAL
Mais de 500 mil
ouvintes
potenciais na
região.

PÚBLICO
91% dos ouvintes
são da classe A e B.

Classe Social

PERFIL

Classe AB – 69%
Classe C – 19%
Classe DE – 07%

Sexo

Faixa Etária
52%

48%

26-51
16-25

12%

46%

51-69

32%

70+

10%

PROGRAMAÇÃO
Bom dia Jovem
Apresentado por Nadia Maria, o Bom
Dia Jovem faz a companhia das manhãs
da Jovem FM com muita musica e
informação.

The Flash
Tocando as melhores dos anos
80’s e 90’s.O The Flash é um dos
nossos programas mais
tradicionais motivando a
participação de nossos
ouvintes.

Segunda a sexta: 6 as 8:00

Interligado

Hits Sucessos

No Interligado a Jovem FM abre espaço para
atender a indicação dos nossos ouvintes.

O Hits Sucessos é um programa
especializado em novidades
trazendo as mais pedidas e as
novidades do mundo da musica.
Sexta e Sabado: 18-19:00

Segunda a sexta: 14 as 15:00

Cidade in Love
No final de noite Bob Floriano, faz companhia
para nossos ouvintes. O Cidade In Love traz
mensagens motivacionais e muita musica
romântica.
Segunda a sexta: A partir das 22:00

PROGRAMAÇÃO

Vem pra Festa
Vem pra Festa, faz uma
festa com prêmios,
participação de ouvintes
e a equipe 987 nas ruas.
Sabado: das 10:00 as 14:00

Classic Rock
O Classic Rock traz semanalmente as músicas
que marcaram a geração rock in roll.

Modo avião
A Jovem dedica 60 minutos de musicas no
modo avião. A qualquer momento da
programação.

Top 20 Jovem

Domingo: 17 as 18:00

No final de semana, a Jovem apresenta as 20
músicas mais tocadas, além de lançamentos e
novidades.
Domingo: 15 as 17:00

Timeline
Trazendo a vocês mixagens das músicas que
fizerem sucesso nos anos 80 e 90
Sabado: a partir das 22:00 e domingo a partir das
18:00

De Segunda a Sexta-feira,
a qualquer momento em
sua programação.

Quadros
Jovem 80
A Jovem rola uma sequência com três
musicas que marcaram a melhor década da
musica.

Repórter Online
O repórter online trás tomadas jornalísticas
com as ultimas notícias do Brasil e do mundo.

Jovem Ligado
A Jovem FM trás um dos
maiores jornalistas dos Brasil
Alexandre Garcia
comentando os destaques
políticos do dia.

Drop News
Fique ligado nas ultimas notícias sobre
músicas e novidades no meio.

Auto Papo
O jornalista e engenheiro Boris Feldman comanda
o AutoPapo com dicas a quem quer comprar, trocar
e fazer a manutenção correta de um automóvel.

Momento Pet
Momento PET traz tudo sobre seu animalzinho de
estimação, dicas e curiosidades.

Formatos de mídia
Spot: Com uma narrativa simples e direta tem como
objetivo divulgar e informar o público de maneira mais
assertiva.
Jingle: composto por uma mensagem cantada é de fácil
reconhecimento e faz com quem a mensagem fique
marcada no ouvinte.
*Formato tradicional 30 segundos com versões de 15, 45 ou 60
segundos.

Flash Ao Vivo: Formatos de 30 e 60 segundos para
informar e comunicar uma mensagem, feita pelo locutor
ao vivo diretamente de sua empresa.

Patrocínios: Várias opções em nossa grade de
programação. O modelo de veiculação através do
patrocínio de programa é excelente para marcas que
precisam falar com um público específico, que está
sempre concentrado em uma determinada faixa horária.

Testemunhais: O melhor formato no meio rádio. Formatos de 30” e
60”, para informar e comunicar com mais detalhes. Vantagem:
associação da credibilidade dos nossos apresentadores à sua marca e
baixa dispersão dos ouvintes

Preços
A Jovem FM possui diversos
planos para veiculação da sua
marca em nossa programação,
nossa missão
É atender as necessidades de
nossos clientes com qualidade.

PATROCÍNIO (Hora/Segunda a Sexta)
4 Chamadas gravadas (SPOT) + Citação + 2 Testemunhais
Exclusividade no seguimento durante a Hora.
Mensal: Semestral: Anual:
= R$720,00 R$680,00 R$600,00

PATROCÍNIO PROGRAMETE (3x dia/Segunda a Sexta)
Abertura + Oferecimentos+ spot 30’= 6 chamadas diárias
Mensal:
= R$720,00

Semestral:
R$680,00

Anual:
R$600,00

Preços

Contrato mínimo de 3 meses.
Contrato 01 mês apenas R$7,00/chamada
*1 modificação de Spot ao mês (demais R$30,00
a modificação.)
Spot 45 segundos +20%
Spot 60 segundos +30%

Spot ou Jingle (30 segundos)
4 Inserções (30 segundos CADA)- segunda a sexta (80 inserções/mês)
5 Inserções (30 segundos CADA)- segunda a sexta (100 inserções/mês)
5 Inserções (30 segundos CADA)- Todos os dias (140 inserções/mês)
+BÔNUS de 2 chamadas no sábado.
10 Inserções (30 segundos CADA)- segunda a sexta (50 inserções/mês)
10 Inserções (30 segundos CADA)- Todos os dias (700 inserções/mês)

Mensal

Semestral

Anual

R$530,00
R$610,00
R$795,00

R$460,00
R$575,00
R$770,00

R$ 400,00
R$ 500,00
R$ 665,00

R$1.000,00 R$900,00
R$1.470,00 R$1.400,00

R$ 880,00
R$ 1200,00

Contato
Jovem FM 98.7
Rua Comendador Schumann, 127 - Centro/Itajubá - MG
Cep.: 37501-056
Fone: (35)36224649
comercial@jovemfm.com.br
www.jovemfm.com.br

