POP FM 89,7
Sintonizada em 89,7 MHz a POP FM atua no mercado de rádios de
Piracicaba e Região, segmentada no estilo POPULAR HITS conta com
uma programação moderna que toca somente os melhores sucessos
do segmento Popular, sendo eles o Sertanejo, Pop/Internacional,
Samba/Pagode, Rock, Funk, Dance e outros, a POP FM produz a sua
grade de programação baseada em pesquisas de preferências
realizadas com os ouvintes da região.
Com a força do Rádio aliado ao poder da Internet a POP FM se tornou
um produto único e diferenciado agregando melhor custo-benefício da
publicidade local. A POP FM possui a sua programação reportada pela
“Crowley Broadcast Analysis” através de relatórios diários que
permitem a transparência nas execuções comerciais e musicais.

MISSÃO
Estar sempre próximo do ouvinte, com muita música, informação,
interatividade e descontração, através de sorteios, shows, entrevistas
com artistas e ações promocionais constantes, para atingir o nível
máximo de satisfação, buscando a fidelização e credibilidade com o
público e anunciantes.

VANTAGENS DE
ANUNCIAR NO
RÁDIO
O rádio é uma mídia local, livre e gratuito, que gera credibilidade e
identificação com o público, sendo o único meio com a praticidade
de poder usufruir executando outras tarefas ao mesmo tempo.
Segundo pesquisa do Kantar Ibope, o rádio alcança 90% da
população Brasileira sendo o veículo de comunicação que possui
maior credibilidade de informação. De acordo com a pesquisa, o

consumo médio de rádio entre os brasileiros é de 3 horas e 51
minutos. Além disso, o horário de maior alcance do meio é às 10h
da manhã, onde há o pico de 64% da população atingida.
O rádio está presente nos computadores, TVs, aparelhos de som
inteligente, celulares, tablets e até relógios. Rádio é interativo,
dinâmico, conectado. O Rádio é POP!

Fontes: EASYMEDIA4 – Radio Recall – 05h/24h – tds dias – 13 mercados – Universo 54.690.754 – Jul a Set/2014. Alcance máximo – Alcance diário. TARGET GROUP INDEX – | Ano 14 onda 1 + onda 2 – 20.736 entrevistas

PÚBLICO-ALVO
Com seu perfil POPULAR HITS, a POP FM atinge todas as classes sociais (A, B,
C, D e E) de ambos os sexos, na faixa etária de 13 a 55 anos ou mais.

ABRANGÊNCIA E
ESTRUTURA
A localização privilegiada do seu moderno sistema irradiante, no ponto
mais alto da serra de Charqueada – SP, proporciona uma melhor
transmissão do seu sinal para Piracicaba e outras 23 cidades que
circundam a região.
A POP FM conta ainda com sofisticados equipamentos tecnológicos em
seus estúdios, e opera com o mais completo sistema informatizado, que
interliga todos os setores da emissora com qualidade e segurança.
Dessa maneira a POP FM vem impactando o maior número de pessoas,
cuja população estimada soma mais de 2 milhões de habitantes.

POPULAÇÃO ESTIMADA
Águas de São Pedro
Americana
Araras
Capivari
Charqueada
Cordeirópolis
Corumbataí
Hortolândia
Ipeúna
Iracemápolis
Itirapina
Leme

3.588
244.370
136.739
56.973
17.539
25.116
4.072
237.570
7.824
24.982
18.610
105.273

Dados Coletados da População Estimada no Ano de 2021.

Limeira
Nova Odessa
Piracicaba
Rafard
Rio Claro
Rio das Pedras
Saltinho
Santa Bárbara d' Oeste
Santa Gertrudes
Santa Maria da Serra
São Pedro
Sumaré

310.783
601.716
410.275
9.126
209.548
36.233
3.727
195.278
27.850
6.298
36.298
289.875

PROGRAMAS E
PROGRAMETES

SEGUNDA Á SEXTA

SÁBADO E DOMINGO

PROGRAMETES

BLITZES E AÇÕES
PROMOCIONAIS
Muita diversão, brindes exclusivos, entrega de mídia on-line com
postagem nas redes sociais da emissora, aliada a participação dos
ouvintes fazem com que as nossas ações sejam diferenciadas e um
grande sucesso.
As diversas promoções que são realizadas pela POP FM aliam
interatividade e entretenimento, cada uma de acordo com as
necessidades do anunciante.

BLITZES
A BLITZ POP FM acompanha 01 viatura personalizada com estrutura
de som completo, uma locutora e uma promotora uniformizadas com
brindes da rádio, podendo haver sampleamento casado e distribuição
de produtos ou peças promocionais.
Cada ação de POP STOP pode ter 01 ou 02 horas de duração e inclui
03 flashes ao vivo de 60’’ (segundos), 03 posts ao vivo de 15”
(segundos) nas redes sociais (Instagram e Facebook) e 03 teasers
expectativa um dia antes da ação, tudo para posicionar sua
marca/produto diante do público POP FM.

PLATAFORMAS
DIGITAIS
A Rádio POP FM 89,7 possui as mais modernas e atualizadas
plataformas digitais da internet. Contando com um site interativo
em formato exclusivo totalmente estruturado para ser simples,
moderno e funcional, um blog personalizado com publicações
completas das ações promocionais e informações relevantes do
meio de radiodifusão, além de aplicativos móveis para smartphones
com sistema operacional ANDROID e IOS.
A POP FM também conta com o apoio das redes sociais: Facebook,
Instagram e WhatsApp com atualizações diárias de informações
relevantes e, como forma de participação nas promoções e
programação da rádio.

BANNER SITE

APLICATIVO

FACEBOOK

INSTAGRAM

+ 30 MIL VIEWS | mês

180K | ALCANCE | mês
+ 13,2 MIL SEGUIDORES

+ 7 MIL ACESSOS | mês

160K | ALCANCE | mês
+ 17 MIL SEGUIDORES

Ultima atualização: DEZEMBRO 2021

QUEM JÁ
ANUNCIOU

Rua Edu Chaves, 795
São Dimas, Piracicaba/SP
CEP 13416-020
Tel.: (19) 3422.2723
comercial@popfm.com.br
www.popfm.com.br
facebook.com/popfm
instagram.com/popfm

Emissora do Grupo:

