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ESTÚDIO MÓVEL 

Vamos te ajudar a começar. 



Estúdio Móvel CBN 

As Rádios CBN de Ribeirão Preto, Araraquara e São 

Carlos trazem uma novidade para seus clientes. Um 

estúdio móvel, atuando mais perto da notícia e 

aumentando o contato com população. 
 

O Estúdio Móvel CBN fará ampla geração de 

conteúdo e prestação de serviços através do 

acompanhamento de fatos e acontecimentos in 

loco, com reportagens, séries e coberturas 

especiais, além de debates, participação em feiras e 

eventos, entre outras atividades. 
 

Aos anunciantes, uma excelente oportunidade de 

associar sua marca com um projeto de alta 

relevância, muita interatividade e rentabilidade. 
 

Uma proposta completamente inovadora, que 

visa levar à população um pouco do dia-a-dia dentro 

do estúdio. 

 



Estúdio Móvel CBN 

Nosso Estúdio Móvel contempla todos os 

equipamentos necessários para transmissões 

ao vivo, ambientado com ar condicionado, gerador 

de 220w para apoio em ações comerciais, TV 

dentro do estúdio, onde podemos trabalhar a 

marca do cliente digitalmente.  
 

Envelopado com as marcas das Rádios CBN e 

ACidade ON, podemos também fazer um 

envelopamento especial, com imã ou lona, para 

trabalhar ações tailor made ou datas especiais. 

Valores cobrados à parte.  
 

O tempo que o Estúdio Móvel fica no local da 

ação vai variar de acordo com o plano escolhido. 

Podendo ficar de 1h a 3h no local acordado. Isso 

pode ser alinhado direto com o executivo de 

contas e nossa equipe de marketing. 

 

 



Estúdio Móvel CBN | Formato 

Neste formato, o estúdio móvel estará no local 

acordado, com um repórter fazendo a cobertura 

do evento. O cliente fará o patrocínio do 

programa local, além das chamadas de apoio 

e/ou divulgação na semana que antecedem o 

evento, com assinatura de 5”. 
 

Por conta da pandemia do covid-19, o programa 

disponível para este formato é: 

 Manhã CBN: 09h00 às 10h00 

(Assim que a programação voltar ao normal a disponibilização 

dos programas locais será atualizada) 
 

Além disso, teremos também aplicação de 

marca do cliente dentro do estúdio móvel.  

(Aplicação será feita digitalmente na TV interna do estúdio 

móvel) 

 

 



Mídia Base 

JUNHO 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
TOTAL  

 Dia da semana S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T 

Chamadas de Apoio 

Chamada c/ Assinatura de 5” 06 06 06 06 06 30 

Spot Exclusivo Cliente 30” 06 06 06 06 06 30 

Chamadas No Evento 

Vinheta de Abertura 05” 04 04 

Spot Exclusivo Cliente 30” 04 04 

Total Geral   68 

Mercado RIB  

Período de veiculação Semanal 

Horário das Inserções Determinado 

Quantidade de Cotas Plano de Cota Única 

Tipo de Mídia 
Chamadas c/ Assinatura de 5” +  

Spots 30” exclusivos cliente +  Vinhetas 05” 



Resumo de Mídia 
RÁDIO CBN RIBEIRÃO PRETO 

Programa: Manhã CBN 
Chamadas c/ Assinatura de 5” +  

Spots 30” exclusivos cliente +  Vinhetas 05” 
68 

Valor Total de Produção 

Valor Total de Cota 

VALORAÇÃO 

R$ 12.376,00 

R$ 4.000,00 

R$ 16.376,00 

O valor é referente a mídia base semanal. Para a compra de mais flashes, consulte o seu atendimento.  

RÁDIO CBN ARARAQUARA 

Programa: Manhã CBN 
Chamadas c/ Assinatura de 5” +  

Spots 30” exclusivos cliente +  Vinhetas 05” 
68 

Valor Total de Produção 

Valor Total de Cota 

VALORAÇÃO 

R$ 4.331,60 

R$ 4.000,00 

R$ 8.331,60 

RÁDIO CBN SÃO CARLOS 

Programa: Manhã CBN 
Chamadas c/ Assinatura de 5” +  

Spots 30” exclusivos cliente +  Vinhetas 05” 
68 

Valor Total de Produção 

Valor Total de Cota 

VALORAÇÃO 

R$ 4.331,60 

R$ 4.000,00 

R$ 8.331,60 



Observações Comerciais 
 Período de comercialização: 10 dias antes do início da primeira veiculação. 

 A assinatura de 5’’, com até 8 palavras, deverá ser entregue pelo cliente até 48h antes do início da primeira veiculação. 

 O cliente entra como patrocinador do programa e, com isso, terá uma mídia exclusiva como apresentador, mas o conteúdo é 

exclusivamente jornalístico e deverá ser feito e aprovado pela equipe de jornalismo das rádios CBN.  

 A disponibilidade do plano comercial deve ser consultado previamente para que não haja patrocinadores com choque de segmentos. 

 Toda pauta deve ser encaminhada pra aprovação antecipada da equipe de jornalismo das rádios CBN. 

 A mídia de base semanal é um exemplo, podendo ser aplicada em qualquer dia/mês, de acordo com a escolha e compra do cliente. 

 A cobrança do valor de produção de R$ 4.000,00 vale apenas para cidades no raio de 100km de Ribeirão Preto. Para cidades 

mais distantes, consultar valores junto ao seu atendimento comercial.   

 Para confecção de materiais gráficos e/ou digitais, o patrocinador deverá enviar sua logomarca com fundo transparente em arquivo 

extensão .eps, ou .cdr, com no mínimo 300 dpi,  para Lucia (comercialrp@epradio.com.br) até 48h antes do início da veiculação da 

mídia, com manual de aplicação. 

 A emissora também se reserva no direito de exibir chamadas adicionais sem a marca dos patrocinadores, em função de necessidades 

estratégicas e/ou promocionais.  

 Esse material será produzido pelas Rádios CBN Ribeirão, Araraquara e São Carlos para utilização privada e é proibida a reprodução 

total ou parcial, por qualquer meio ou processo, especialmente por sistemas gráficos, microfílmicos, reprográficos, fonográficos e 

videográficos, bem como qualquer alteração e/ou edição em seu conteúdo. Essas proibições aplicam-se também às características 

gráficas da obra e à sua editoração. Proibido o uso não autorizado sob pena de responsabilização dos infratores. 

 Consulte sempre seu Atendimento Comercial. 
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