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PACOTE



Pacote
Parceiros “Final 2021 - Super”

Valores

Valor: R$ 654,80 (Mensal)*

c/Desconto: R$ 202,37 (Mensal)*

R$ 350,00 – (pcte 2 meses) 

Válido pelos meses de 
Novembro e Dezembro

12 06 04

Veiculações 
diárias por 

semana

** Spot na Rádio 
aleatórios 

(manhã e tarde)

Veiculações 
diárias por 

semana

** Spot na Rádio 

(noite)

1 post 
diferente 

por semana

Nos perfis da 
Rádio

(mesmo post  
em todas as 
plataformas)

01

1 Destaque 
no 

carrossel 
da página 
inicial do 

Site

**Nota: Cada spot pode ter no máximo 1min30;

* Ver outros pacotes para 2022



Pacote
Parceiros “Final 2021” - Amigão

Valores

Valor: R$ 280,22 (Mensal)*

c/Desconto: R$ 83,12 (Mensal)*

R$ 146,00 – (pcte 2 meses) 

Válido pelos meses de 
Novembro e Dezembro

06 03 02

Veiculações 
diárias por 

semana

** Spot na Rádio 
aleatórios 

(manhã e tarde)

Veiculações 
diárias por 

semana

** Spot na Rádio 

(noite)

1 post 
diferente 

por semana

Nos perfis da 
Rádio

(mesmo post  
em todas as 
plataformas)

01

1 Destaque 
na página 
inicial do 

Site

**Nota: Cada spot pode ter no máximo 1min30;

* Ver outros pacotes para 2022



Instruções



Contrapartida:
• Desconto/brinde para os ouvintes da Rádio durante a promoção 
• Divulgar a Rádio para os amigos ;)

** Com player da Rádio no site, tem mais descontos, fale conosco a respeito

Vigência:
Novembro / Dezembro

Itens Requeridos:
• Descrição do Negócio/Produto/promoção que queiram divulgar
• (endereço, fone, links das redes, preços, condições)
• Fotos da empresa, de preferência em boa qualidade
• Logo da empresa, com fundo transparente. Pode mandar mais de um logo.

Dados cadastrais da Empresa:
Teremos um contrato, com cada um dos itens acima descriminados e o desconto 
do valor total.

Enviar itens para:
ivana@radiobiss.com.br

Contato:
WhatsApp: (11) 95273-9399

mailto:ivana@radiobiss.com.br


CONDIÇÕES
gerais
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3

4

5

Anúncios cooperados (com citação de outra empresa, marca ou produto) estão fora da promoção de 
parceiros;

Essa promoção é válida para os meses de novembro e dezembro;

As autorizações e os materiais (que contenham os detalhes para gravação e/ou banner) deverão ser 
remetidos com antecedência de 5 dias úteis. Nestes deverão constar os dados relativos ao cliente, 
para faturamento;

Os materiais ficarão à disposição das agências e/ou anunciantes até 30 dias após o último dia de 
veiculação. Ao término deste prazo, os materiais serão inutilizados;

Caso a Rádio deixe de irradiar a publicidade ou parte dela, por quaisquer motivos, fica obrigada a 
compensar o cliente em espaços, mesmo após término do prazo de validade da autorização, não 
ficando determinado seu cancelamento, obrigando-se ainda o respectivo pagamento;
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O cancelamento da autorização por parte do cliente, que deverá ser feito por escrito com 
antecedência de 30 dias, implica a suspensão automática dos descontos financeiros concedidos, 
prevalecendo os preços da tabela em vigor na diferença entre o preço negociado e o da tabela de 
preços;

Reservamo-nos o direito de não veicular comerciais cujos textos tenham sentido confuso ou que 
não estejam no padrão da emissora;

Não serão aceitos propagandas que contenham: assuntos de méritos religiosos; assuntos ofensivos; 
citações de posições políticas; assuntos homofóbicos; assuntos racistas; e quaisquer citações que 
possam expressar uma opinião particular e/ou discriminatória, cujos textos tenham sentido confuso 
ou que não estejam no padrão da Rádio;

Outros formatos serão considerados mediante a consulta direta com nosso setor comercial.
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Acesse através

www.radiobiss.com.br

instagram.com/radiobiss

App Rádio Biss

linkedin.com/company/radiobiss

youtube.com/radiobiss

twitter.com/radio_biss

radiobiss.tumblr.com

facebook.com/radiobisss

pinterest.com/radiobiss23

+55 11 94908 3115

Obrigada!
Conte conosco!

contato@radiobiss.com.br
+11 11 94908 3115
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