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Um pouco 
de nós!

Se você pode sonhar, você pode 
realizar



Em 2012, a Biss Lee foi convidada a fazer um programa na antiga 

Web Rádio CastFM.

Seu programa, Love Cast juntou o amor pela música com a vontade 

de compartilhar suas pérolas românticas com os amigos.

Em junho de 2016, a Rádio Biss nasceu, e desde então vem trazendo 

programas com conteúdo único e uma coleção de musicas que vão 

desde os Clássicos do Rat Packs, as dançantes dos anos 80’s, 

passando por todas as vertentes do Rock, trazendo música nacional 

da Vanguarda à Bossa Nova.

História



Nossa 
programação!

O amanhecer traz sempre um 
recomeço



De Bar em Bar

Programa ao vivo, com público em um bar, 

restaurante ou outro local descontraído.

Reunir pessoas entorno de um mesmo 

interesse: boa música, boa bebida em um 

ambiente bacana.

Teremos brincadeiras, distribuição de 

brindes e as músicas que tocam no bar 

poderão ser pedidas pelos clientes.

Sábado às 21h



Pro 3000 no Ar

Um programa da Pro3000 Multimeios com 

apresentação de Júnior 'Maligno' Parollo e Vicki

Araújo.

Feito por uma rede colaborativa de 

profissionais com 20 anos de existência, 

trazendo os trabalhos que estão sendo 

realizados, os estudos que realizam e as 

referências que são a base de seus 

conhecimentos e suas experiências.

Comunicação, design, arte, cultura e 

empreendedorismo... tudo isso na forma de 

entrevistas, resenhas, crônicas e, é claro, 

muita música boa.

Quartas às 20h



Black Biss

Black Biss, melhor da Black Music pra agitar suas 
noites de Sábado.

Sábado às 22h



Noventanto com Ciro Godinho

Um passeio fantástico pelas curiosidades e 

pelas melhores músicas dos anos 90.

Quinta às 22h



Papo de Respeito

Um bate papo sobre os assuntos que fazem 

os noticiários esquentarem, com 

participantes divergentes, mostrando que 

pode haver debate sem polarização e com 

muito respeito.

Direto no canal da Rádio Biss no Youtube e 

na programação da Rádio.

Quinta às 20h



Rota 80

Uma viagem fascinante às décadas de 80, 90 

e 2000 com muito humor.

Sábado às 20h



Primeira Página

Diariamente às 11h30

Revista eletrônica com as manchetes dos 

principais jornais e noticiários da manhã, 

trazidos misturados com as músicas da 

programação da Rádio.

Além de entrevistas com personalidades do 

mundo da música, literatura, artes e outros 

tipos de entretenimento.



Breakthrough Night

Quarta às 22h e Sexta às 13h (reprise)

Semanalmente temos a noite de 

lançamentos de novos artistas e novos sons 

na Rádio Biss.

Músicos novos do Brasil e fora dele. 

Entrevistas, curiosidades tudo para que 

possamos conhecer melhor as novidades que 

passarão a tocar na Rádio.



A Música de Hoje

Diariamente às:

00h23, 2h23, 4h23, 6h23, 8h23, 10h23, 12h23, 14h23, 16h23 e 18h23

Todo dia uma música especial é escolhida e 

toca em horários pré-determinados na nossa 

programação.



Rock & Séries

Sexta às:

1h23, 3h23, 5h23, 7h23, 9h23, 11h23, 13h23, 15h23 e 17h23

As séries de TV nos acompanham cada dia 

mais de perto. maratonamos, ficamos 

ansiosos com a próxima temporada, e tristes 

quando elas chegam ao final.

Muitas séries marcam nossa vida e em cada 

sexta uma é representada por uma canção 

que a representa.



Trilha de Filmes

Terça às:

1h23, 3h23, 5h23, 7h23, 9h23, 11h23, 13h23, 15h23 e 17h23

O mundo da Sétima arte encontrou um 

cantinho para nos contar histórias e trazer 

uma música representando sua história.



Estação Finanças

Segunda às 20h

Reprise na Terças às 13h

Semanalmente as Economistas Ana Hutz & 

Anna Breda, ajudam, com um bate papo 

descontraído, a desmistificar a economia, as 

finanças pessoais e, claro, como fazer nosso 

pé-de-meia

Elas trazem respostas para suas perguntas e 

apontam um caminho para ter uma vida 

financeira como sempre sonhamos: 

Controlada e dominada por nós, os 

provedores.



Adega Biss

Dicas sobre harmonização, degustações, 

receitas de drinks e petiscos para os 

amantes da boa mesa.

Diariamente às 11h, 15h e 18h



Fritas para Acompanhar

Você pede aquela música que gosta, que 

está com saudades ou que simplesmente 

quer ouvir e ela toca no programa.

Então, vamos compartilhar boas músicas e 

nostalgia?

Diariamente às 19h



Music Duel

Music Duel é uma brincadeira interativa com 

nossos ouvintes.

Todas as quintas, por volta das 18:23, 

publicamos o duelo da semana em nosso 

storie no Instagram. 

Os nossos seguidores votam e, aquele que 

receber mais votos, tem um especial de uma 

hora na sexta subsequente. 

Votação        : Quinta das 18h23 a Sexta às 18h23

Resultado na Rádio Sexta às 20h 



Som & Poesia

No programa vocês escutam muitas poesias 

declamadas, todas de autoria do nosso 

produtor do programa, Renato.

Durante duas horas você irá viver uma 

espécie de Sarau, com textos e muita música 

escolhidas a dedo para que sua experiência 

seja a melhor.

Terça às 20h



Romance Ideal

Todas as segundas contamos com 

apresentação Ao Vivo do programa Romance 

Ideal que irá encher sua noite de muito 

amor.

A locutora convida os ouvintes a realizarem 

pedidos de músicas e aos mais loucos de 

paixão a mandarem suas dedicatórias.

Segunda às 21h



Mistura Nacional

O Fino da Musica e da cultura Brasileira.

Terças às 22:00 tem muito tempero de 

comida caseira. 

Como moda de Viola que acompanhou muitas 

infâncias, passando pelos rocks de protesto 

dos anos 80 e mostrando a nova forma de 

expressão de novos ritmos e novas bandas 

nacionais.

E não pode ser mistura sem curiosidades

vinculando artistas de diferentes áreas e

estilos.

Terça às 22h



Rock’n’Pacto

O Alê Moreira mistura muito Rock, Pop, 

Raridades, Novíssimos e muitas curiosidades 

sobre bandas e músicas além de trazer quiz 

para nossa diversão.

Sexta às 21h



Métricas

Uma música sem métrica é um 
veneno para os ouvidos



Alcance
Ouvintes no Mundo
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Além de todo território Nacional



Média de Ouvintes

Cemitério | 00h00 – 07h00 Manhã | 07h00 – 12h00 Tarde | 12h00 – 18h00

Noite | 18h00 – 19h00 | 23h00 – 00h00 Nobre | 19h00 – 23h00 | 23h00 – 00h00

Média até Junho



Nossos Seguidores

58

mil

+

26

5157

4086

226

71

1



Grupos de Interesse

Kids & 
Teens

Geek

Cervejeiros

Músicos

Roqueiros

Filmes

Séries

Animações

Quadrinhos

Livros

Profissionais de TI

Gamers

K-Pop

Animes

RPG

Card’s

Memes

Cerveja Artesanal

Degustações

Vinhos

Gin

Drink’s

Outras Bebidas

Bandas

Fãs

50’s, 60’s, 70’s, 80’s

Moto Clubes

Baladas

Novos Músicos

Amadores

Amantes de Videokê

Jam’s

Novos Cantores



Formatos de 
divulgação

O simples é o mais complexo dos 
formatos



núnciosA
Durante a 

Programação

Em cinco 
opções de 
horários

Durante a 
Programação



Anúncios Site



Mídias Sociais
Facebook

Post na página



Mídias Sociais
Instagram

Post na página



Outros
à 

Combinar

Drops

Programas

Eventos

Parcerias

Brindes 

Promocionais



Parceiros

Quem descobre um verdadeiro 
parceiro, descobre um Tesouro





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/radiobiss

+55 11 94908 3115

Obrigada!

Conte conosco!

contato@radiobiss.com.br

+11 11 94908 3115
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