Diários Associados criam Rede Comercial Rádio Clube FM
e Rede Clube Brasil AM
Os Diários Associados, um dos maiores grupos de comunicação do Brasil e da América
Latina, lança duas excelentes novidades para os ouvintes brasileiros e ao mercado
publicitário: a Rede Clube Brasil AM e a rede comercial Rádio Clube FM. É uma
estratégia para reforçar a liderança da Clube AM e da Clube FM em importantes
praças.
“Ao atuar em rede, as várias emissoras com a bandeira Clube ganham força perante
os ouvintes, anunciantes, agências de publicidade e governos. Cada emissora local
passa a ter personalidade nacional por fazer parte de um grupo de rádios que está
presente em grandes capitais. Dessa forma, os Diários Associados dotam suas
emissoras de maior potencial de ação e negociação”, diz o Paulo César Marques,
diretor de Comercialização e Marketing dos Diários Associados.
Rádio Clube FM
3.5 milhões de pessoas ouvem a Clube FM em mais de 170 cidades
As praças Brasília (105,5 Khz), Recife (99,1 Khz), Natal (97,9 Khz) e João Pessoa
(103,3 Khz) comprovam a boa qualidade da programação exibida pela Clube FM.
Tanto é assim que conquistaram e mantêm a liderança na audiência e seguem como
referências nessas importantes capitais.
No total, a Clube FM atinge 3.5 milhões de ouvintes em mais de 170 cidades, segundo
o Ibope Easy Media 3. A formação da rede visa justamente facilitar a interação desse
público com o anunciante, pois, além de potencializar o alcance das rádios,
apresentará preços mais acessíveis do que em uma negociação com cada emissora
separadamente.
Dessa forma, a Clube FM aumentará sua importância para o mercado publicitário, já
que é considerada um dos principais instrumentos comerciais, quando se trata de
retorno de investimentos em publicidade. “Levar uma mensagem publicitária ou
institucional para 215 mil ouvintes por minuto é um trunfo a favor dos anunciantes da
Clube FM. Ao operar em rede, a mensagem veiculada pela emissora tem o retorno
garantido de ser divulgada em mais de 170 cidades Brasil afora”, ratifica o diretor.
A conquista da liderança na audiência se deve em boa parte à programação das
rádios, que veicula informações de caráter nacional e local, mantendo intensa
interatividade, premiando os ouvintes e levando muita notícia e entretenimento ao dia
a dia do brasileiro.
Rede Clube Brasil AM
Antigamente, quem sintonizava uma emissora de rádio AM sofria com a “chiadeira” da
transmissão. Este é um problema que os ouvintes da Clube AM não enfrentam. Isso
porque a emissora possui transmissão via satélite, que garante a qualidade de sua
comunicação com o ouvinte. A Clube AM transmite direto de Brasília para as demais
praças (veja adiante), mantendo 70% de programação nacional e assegurando espaço
para as programações locais.

A Clube AM está presente em Brasília/DF (890 AM), Campina Grande/PB (1350 AM),
Fortaleza/CE (1200 AM), Natal/RN (1270 AM) e Recife/PE (720 AM). Cada uma delas
possui indicadores positivas de proximidade e afinidade com o público:
CLUBE AM – TRADIÇÃO E QUALIDADE A SERVIÇO DO OUVINTE
- 60 mil ouvintes por minuto
- 31% de participação de mercado.
Campina Grande - 720 mil ouvintes por mês
Fortaleza
- 76 anos de existência
- Pioneira na radiodifusão cearense.
Natal
- 800 mil ouvintes por mês
- Alcance de cerca de 104 municípios no estado de RN
Recife
- 31 mil ouvintes por minuto, entre 8h e 12h
- Alcança 120 municípios em Pernambuco
Brasília

Fonte: Ibope Easy Media 3

Clube FM – PROGRAMAÇÃO CAMPEÃ DE AUDIÊNCIA
Clube da madrugada - A melhor Amor sem fim - O amor toma conta da
companhia na sua madrugada. Muita programação Clube e você participa todo
música, sem intervalo comercial, prêmios o tempo pra mandar o seu recado pra
e a sua participação na nossa secretaria quem mais ama e pra ganhar os
eletrônica. Todos os dias de meia noite às melhores prêmios.
4h.
Bom dia Clube - O melhor jeito de
começar o seu dia! Prêmios, muita
música, dicas de emprego, horóscopo e
participações ao vivo. Tudo para você
começar o dia com alegria. Todos os dias
das 4h às 6h. Apresentação: Rodrigo
Carvalho.

Qual é a sua - A Clube apresenta duas
musicas e você escolhe a sua! Ao vivo, no
telefone Clube e tem sempre um prêmio
bem legal esperando por você!

120 minutos - O programa que virou a
mania da cidade. 2 horas sem intervalos
comerciais. Muita música, alegria e
vibração, direto das ruas a situação do
trânsito no DF e a nossa equipe de
promoções distribuindo muitos prêmios.
As fofocas das celebridades, as notícias
do esporte, dicas para as donas de casa e
as melhores oportunidades de emprego
fazem do 120 minutos, 2 horas de alto
astral!

Rapidinha Clube - Interatividade no seu
rádio! Você deixa o seu recado na nossa
secretária eletrônica e ainda ouve a sua
música preferida. Todas as participações
faturam prêmios.

Clube do fã - Aqui o seu artista preferido
está sempre em destaque e você que
sabe tudo do seu astro preferido fatura
um montão de prêmios. E mais: o Clube
do Fã toca um monte de músicas e tem
muitas
brincadeiras
emocionantes!
Participe! Clube do Fã, apresentação:
Arthur Luís e Erisângela Toniolo.

As 10 mais - A parada oficial de Brasília.
Uma hora de duração com o resumo das
10 músicas mais pedidas no telefone
Clube. O ouvinte também confere os
melhores lançamentos e os destaques da
música. Além de ficar muito bem
informado.

Deixa rolar - 1 hora de música sem
intervalo e quem faz a programação é o
ouvinte Clube e mais, quem anota três
músicas e participa ao vivo ganha 1 super
prêmio.

Night Clube e Night Clube Especial
(sábado)
Night Clube: O melhor da sua Clube, na
melhor noite do seu rádio. Duas horas
com prêmios, músicas, a sua participação
e muitas, muitas promoções exclusivas
pra você curtir a night de Brasília. Night
Clube - A sua noite de um jeito diferente.
De segunda á sexta das 20h ás 22h e no
Sábado de 22h ás 24h.

Love songs - Aqui você fala de amor
com música. Sucessos românticos do
passado e atuais, recadinhos, tradução,
paquera e muitos prêmios.

Holiday - O programa show da sua
Clube! Muita música dançante e a nossa
equipe nas ruas da cidade. Apresentação
Lili e as mixagens ao vivo do DJ
Willianquer.

Clube fone - Você pede a sua música, a
Clube toca! E mais o ouvinte pode
também mandar o seu recado ou deixar a
sua mensagem ao vivo na programação
Clube. Todos os ouvintes que participam
faturam prêmios.

As veias do veio
sábado começa com
melhor dos anos 80
de Anderson Carlos
Willianquer

As melhores da semana - O resumo
dos maiores sucessos da semana, numa
parada musical que é feita através dos
pedidos dos ouvintes da Clube (telefone e
internet).

Clube mania - Um programa alegre e
vibrante que conta com a participação do
ouvinte e que traz os maiores nomes do
sertanejo universitário.
Todo Domingo ao meio dia.

- A sua noite de
as Véias do Véio, o
e 90. Apresentação
e mixagens do DJ

