Com uma programação dinâmica que se renova a
cada dia, a Clube FM é a cara de Brasília e tem tudo a
ver com os brasilienses. E não poderia ser diferente:
o melhor time de locutores, promoções incríveis,
interação com os artistas e fãs e novidades a toda hora
fazem da rádio a escolha ideal para quem procura o
melhor custo-benefício e mais impacto, seja qual for
a classe social ou localização geográfica no DF.
Além de ser reconhecida como a melhor opção de
entretenimento pela população, a Rádio Clube FM é a mais
copiada pela concorrência. Afinal, que rádio não quer ser
a preferida por todos? Faça parte dos melhores momentos
da vida das pessoas. Anuncie na Rádio Clube FM.

O MELHOR TIME DA RÁDIO BRASILEIRA
A Clube FM é o que é graças à sua programação moderna, alta qualidade de sinal e principalmente
pelo talento e versatilidade de seu time de locutores.
Do romantismo ao entretenimento, a rádio agrada a todos os estilos com muita simpatia e carisma.

A equipe que agrada e conquista todos os públicos.

ARTHUR LUIS

FLANELA

KLEYTINHO
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CESINHA

FRED

ISRAEL

RAFINHA
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PROGRAMAÇÃO
MADRUGADA CLUBE
A Clube fica bem pertinho do ouvinte durante toda a madrugada! De segunda a sexta,
de 2h às 4h da manhã tem o Clube da Madrugada. Os sucessos da programação, as
promoções exclusivas e muito mais deixam a sua madrugada mais viva. Confira!
RADAR CLUBE
O bom dia mais alegre do Brasil está na Clube. Todos os dias, a partir das 4 da manhã, o melhor do
sertanejo, as primeiras informações do dia e muito mais. No Radar Clube o ouvinte ainda fatura
um monte de prêmios especiais. Radar Clube - Apresentação George Medrado e Queijinho.
NA POLÍCIA E NAS RUAS
Mudar o texto para: As últimas informações da polícia do Distrito Federal e Entorno ganham
destaque na Clube com o programa Na Polícia e nas Ruas. Comandado por Fred Linhares,
o programa é um fenômeno de audiência. De segunda a sexta-feira, das 8h às 10h.
120 MINUTOS
Duas horas de música sem intervalo! E mais: jornalismo prático e interativo. O
120 Minutos virou mania na cidade. Do estúdio, Arthur Luís traz as informações
de uma forma leve e descontraída. Das ruas da cidade, informam sobre o trânsito,
enquanto a equipe de promoção da Clube tem a missão de distribuir prêmios para
quem está em seu automóvel. De segunda a sexta, das 8h às 10h da manhã.
CLUBE DO FÃ
O programa de maior audiência do rádio brasiliense. O Clube do Fã apresenta
as mais recentes informações sobre os famosos, além de interatividade
e promoções exclusivas. De segunda à sexta, das 12h às 13h.
AMOR SEM FIM
Um programa cheio de amor e romantismo. Os ouvintes podem deixar recados, curtir músicas
românticas e ainda ganhar promoções exclusivas. De segunda á sexta, das 13h às 14h.
QUAL É A SUA
Na Clube é assim: QUEM MANDA NA PROGRAMAÇÃO É O OUVINTE! E no Qual é a Sua é
ele quem escolhe qual música vai tocar! Uma disputa super interativa onde o ouvinte vota por
telefone e por sms e ainda ganha prêmios. Qual é a Sua, de segunda á Domingo, a partir das 15h.
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AS 10 MAIS
A parada oficial de Brasília. Com duração de uma hora, o programa leva aos ouvintes
as dez músicas mais pedidas pelo telefone, diariamente, das 18h às 19h.
LOVE SONGS
O programa romântico mais tradicional do rádio brasiliense. Nele, os ouvintes
pedem músicas românticas e mandam recados para a pessoa amada, ao vivo.
De Segunda á Sexta, das 22h às 00h e no Domingo a partir das 21h.
HOLIDAY
O programa mais tradicional do rádio da capital! O Holiday há 20 anos empolga gerações ao som
das músicas mais dançantes. Todo sábado, das 16h às 18h. Apresentação Lili e DJ Willianquer.
NIGHT CLUBE ESPECIAL
Tudo pode acontecer no Night Clube Especial de sábado. Definitivamente, o
programa mais irreverente e engraçado do rádio. O Rafinha apresenta mais
um sucesso da Clube FM. Música, prêmios, alegria e diversão! Tudo junto e
misturado na sua noite de sábado. Sempre de 22h até a meia-noite.
AS MELHORES DA SEMANA
A parada de sucessos semanal da Clube FM é totalmente montada pelos ouvintes. Por
pedidos pelo telefone, sms e cupons nas ruas, a Clube compila os grandes sucessos da
semana e apresenta duas horas só com as melhores. Todo domingo, das 10h ao meio-dia.
TARDE DEMAIS
A tarde na Clube é demais! A sua música favorita, o seu prêmio tão desejado e a informação
que faz toda a diferença. Tudo isso e muito mais na tarde mais ouvida e alegre do seu rádio.
Na nossa Tarde Demais tem a interatividade do Qual é a Sua onde o ouvinte Cube escolhe
a canção que deve tocar na nossa programação. A emoção do Som Pop! Quem sabe tudo
de música ganha os melhores presentes e as edições do Clube Online contando tudo
o que acontece no DF, no Brasil e no mundo. Tarde Demais - Não dá pra perder.
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FESTA DA CLUBE
Você está convidado para a festa mais animada do rádio a Festa da Clube. A sua
balada de sábado começa mais cedo e muito mais animada com a sua rádio do coração.
Uma programação 100% alegre pra você reunir a sua galera e se acabar. Você
providencia os comis e bebis e convida a galera. O som fica por nossa conta.
SUNDAY CLUBE
O domingo na Clube tem um sabor especial. Só aqui rola o Sunday Clube! Games
emocionantes, os melhores prêmios do rádio e as músicas que todo mundo gosta.
O Sunday Clube é uma delícia é bom demais. Muita alegria e diversão das 8h ás
12h. Quem ouve curte e quem participa curte ainda mais. Não perca!
E os novos programas “Happy hour” às 19h e “Deixa rolar” às 20h, de segunda a sexta;
“Happy hour” às 19h e “Juntou, levou” às 21h de segunda a quinta;
“Na sexta, sextou” às18h e “Villa Mix” às 21h na sexta-feira e “À moda da Clube” às 07h e
“Clube sertanejo” às 12h no e no sábado e domingo.
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PROGRAMAÇÃO CLUBE FM
( Segunda a Sexta )
Horário

Brasília (105,5Mhz) Clube.fm

00:00/02:00

Clube By Night — Cacá

02:00/04:00

Madrugada Clube

04:00/05:30

Radar Clube — Equipe Fred Linhares

05:30/08:00

Na Polícia e nas Ruas — Fred Linhares

08:00/10:00

120 Minutos — Arthur Luis, Luciana e Queijinho

10:00/12:00

Clube do Fã — Arthur Luis e Luciana

12:00/13:00

Amor Sem Fim — Kleyton

13:00/14:00

Tarde Demais ( Som Pop ) — Kleyton

14:00/15:00

Tarde Demais ( Qual é a Sua? ) — Kleyton

15:00/16:00

Tarde Demais ( Som Pop ) — Kleyton

16:00/18:00

Tarde Demais (Juntou, Levou ) — Cesinha

18:00/19:00

As 10 Mais /Na sexta SEXTOU — Cesinha

19:00/20:00

Happy Hour /Na sexta SEXTOU — Cesinha

20:00/21:00

Deixa Rolar — Cacá

21:00/22:00

Juntou, Levou /Na sexta VILLAMIX — Rafinha

22:00/00:00

Love Songs — Rafinha

Obs.: De segunda a sexta, ao vivo, das 19:00 às 20:00 acontece A Voz do Brasil.
Programação sujeita à alteração.
* Abertura, encerramento, merchandising, comercial, patrocínio e testemunhal são comercializáveis em todos
os horários, exceto nos programas 120 minutos e Deixa rolar, por não conter break´s comerciais.
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PROGRAMAÇÃO CLUBE FM
(Sábado)
Horário

Brasília (105,5Mhz) Clube.fm

00:00/07:00

Madrugada Clube

07:00/08:00

A moda da Clube

08:00/10:00

120 Minutos

10:00/12:00

Juntou Levou

12:00/13:00

Clube Sertanejo

13:00/14:00

Tarde Demais ( Som Pop )

14:00/15:00

Tarde Demais ( Qual é a sua )

15:00/16:00

Tarde Demais ( Som Pop )

16:00/18:00

Holiday

18:00/20:00

As Melhores da Semana

20:00/21:00

Festa da Clube

21:00/22:00

Villamix

22:00/00:00

Night Clube Especial

Programação sujeita à alteração.
* Abertura, encerramento, merchandising, comercial, patrocínio e testemunhal são comercializáveis em todos
os horários, exceto nos programas 120 minutos e Deixa rolar, por não conter break´s comerciais.

Razão Social: S.A. Correio Braziliense • CNPJ: 00.001.172/0001-80 • SIG Qiadra 2, n 340 – Brasília/DF

49

PROGRAMAÇÃO CLUBE FM
(Domingo)
Horário

Brasília (105,5Mhz) Clube.fm

00:00/02:00

The Flash

02:00/07:00

Madruga Clube

07:00/08:00

A moda da Clube

08:00/09:00

Alô Clube

09:00/10:00

Alô Clube

10:00/11:00

As Melhores da Semana

11:00/12:00

Samba Brasília

12:00/13:00

Clube Sertanejo

13:00/14:00

Tarde demais ( Som Pop )

14:00/15:00

Tarde demais ( Qual é a sua )

15:00/16:00

Tarde demais ( Som Pop )

16:00/18:00

Tarde demais (Juntou, levou )

18:00/19:00

As 10 mais Clube

19:00/20:00

Deixa Rolar

20:00/21:00

Alô Clube

21:00/00:00

Love Songs

Programação sujeita à alteração.
* Abertura, encerramento, merchandising, comercial, patrocínio e testemunhal são comercializáveis
em todos os horários, exceto no Deixa rolar, por não conter break´s comerciais
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PREÇOS
Secundagem

30”

15”

10”

Determinado

R$ 622

R$ 437

R$ 308

Indeterminado (0h às 24h)

R$ 346

R$ 242

R$ 175

Rotativo (7h às 19h)

R$ 518

R$ 364

R$ 258

Patrocínio de
Programas

Abertura 5” +
encerramento 5”

Abertura 5” +
encerramento 5” +
spot 30’’

Veiculação

Observação

Segunda a
domingo

R$ 11.066

R$ 26.868

30 dias

Sendo 1 inserção por dia,
de segunda a domingo, até
completar o total de veiculações

Segunda a
sábado

R$ 9.432

R$ 22.903

26 dias

Sendo 1 inserção por dia, de
segunda a sábado, até completar
o total de veiculações

Segunda
a sexta

R$ 7.974

R$ 19.382

22 dias

Sendo 1 inserção por dia, de
segunda a sexta, até completar
o total de veiculações

Semanal

R$ 1.571

R$ 3.812

4 dias

Sendo 1 inserção por semana, até
completar o total de veiculações

Solução

Entrega

Duração

Valor

Adicionais*

Testemunhal

Comercial ao vivo
dentro do programa,
narrado pelo locutor

Mínimo 30''

100% de
acréscimo
sobre valor do
spot rotativo

Cachê Locutor

Flash ao Vivo

Flash ao vivo com
link externo

30 min. (1 flash
de 60'')

R$ 2.074

Cachê Locutor

Blitz Básica

Flash ao vivo + Carro
Clube FM + Balão ou
Portal Inflável Clube FM

1 hora (2 flashes
de 60")

R$ 4.147

Cachê Locutor
+ Promotoras

Cachês do locutor e das promotoras não incluídos.
*BLITZ TEMÁTICA: Sob consulta
OBSERVAÇÕES
Produção e gravação do spot é responsabilidade do anunciante
Para gravações internas, cachê do locutor não está incluso em nenhum dos valores apresentados.
Entrega de material: de segunda a sexta, até as 18h.
Envio de material: estudio@correioweb.com.br
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CLUBEMOB
O ClubeMob é muito mais que uma solução de mídia. O estúdio
móvel da Clube FM concentra a versatilidade do rádio com emoção,
exclusividade e mobilidade para agregar valor a qualquer mensagem.
Com o ClubeMob você pode encomendar uma ação de divulgação
de onde você desejar. É a interação entre marca, produto, público
e entretenimento para potencializar o alcance e customizar a
sua estratégia de mídia de acordo com suas necessidades.

E VOCÊ CONTA AINDA COM:
» a mesma estrutura, qualidade e tecnologia dos estúdios da Clube FM;
» ambiente interno com 1 frigobar, 2 puffs, 2 mesas de centro,
2 poltronas, 6 poltronas de viagem e 1 banheiro;
» ambiente externo com toldo, 3 conjuntos de bistrô e 1 tapete;
» sinal 100% digital e de alta qualidade.
COM O CLUBEMOB VOCÊ PODE MUITO MAIS:
» Ações promocionais;
» Transmissão de shows;
» Personalização de eventos;
» Transmissão de sua mensagem ao vivo.

Entre em contato para conhecer nossas soluções: (61) 3214-1339 • comercial.df@dabr.com.br
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SITE CLUBE.FM
A Clube FM, possui um site bastante diferenciado
do padrão de proposta online dos concorrentes do
mesmo segmento. Além da rádio ao vivo, o site
conta com um layout inovador e bem dinâmico.
A comercialização de espaços
publicitários no site da Rádio é uma
oportunidade de aumentar alcance,
capilaridade e desenvolver melhor
a comunicação de quem já anuncia
na Clube, com um plano de mídia mais completo (rádio + web), e
também uma possibilidade de atrair novos clientes interessados nessa audiência.

FORMATOS

Super Banner

SUPER BANNER

Formato presente na Home,
Equipe, Contato, Fotos, Notícias,
Notícias Interna, Promoções,
Programas, Vídeos, A Rádio.
Especificações
Formatos: (c/ variação responsiva)
Padrão desktop: 728x90px
Tablet: 468x60px
Mobile: 300x100px
Peso máximo: 200 kb
Tipo do arquivo: GIF ou HTML5
Preço
CPM – R$ 53,00
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Retângulo
Formato presente na Home,
Notícias e Programas.
Especificações
Formato (responsivo): 300x250px
Tipos de arquivo: GIF ou HTML5
Peso máximo: 200kkb
Regra de veiculação: Esse formato será
exibido em Desktop, Tablet e Mobile.
Preço
CPM – R$ 36,00

RETÂNGULO

Patrocínio da Rádio Ao Vivo
Formato presente no player da Rádio ao Vivo.
Especificações
Formato: 450x70px
Tipo do arquivo: GIF, PNG ou JPG
Peso máximo: 200 kb
Regra de veiculação: Este formato
será exibido em Desktops

*100% da audiência

PATROCÍNIO DA RÁDIO AO VIVO

Preço
R$ 6.000,00 / mês
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CONSIDERAÇÕES GERAIS
CACHÊS:
• Cachê para gravação de comerciais, locutor para testemunhal (comercial ao vivo), locutor
para flash ao vivo e de produção para gravação de dicas programetes: sob consulta.
• Sobre cachês de locutores e promotoras não incidem comissão de agência, assim como
sobre qualquer outro serviço terceirizado, devendo constar em campo distinto no PI.

ACRÉSCIMOS:
Propagandas sem finalidade comercial ou de interesse pessoal
Sob consulta, sofrerão acréscimo de 200% sobre
o preço de tabela da faixa horária.
Testemunhal (Comercial ao vivo)
100% de acréscimo sobre o valor do comercial
rotativo, exceto sobre o cachê do locutor.
Multiplicidade de marcas
15% por marca excedente.

OBSERVAÇÕES
Entrega de material: de segunda a sexta, até as 18h.
Envio de material: estudio@correioweb.com.br ou pelo FTP: ftp.correioweb.com.br

Prazos
Flash/Blitz com promotoras

3 dias úteis antes da ação.

Flash/Blitz sem promotoras

2 dias úteis antes da ação.

ClubeMob

7 dias úteis antes da ação.

Conversões/ Secundagem
5" = 0,35 X 30"
45" = 1,5 X 30"
60" = 2 X 30"
90” = 3 x 30”

