Cassino da

KAYETE
nas ruas

A BHFM é a emissora que mais
toca música na cidade.
Musical, plural, divertida, informativa, proprietária
das melhores promoções e dos eventos mais
concorridos da cidade. Essa é a BH FM, a rádio
que é referência no FM Musical no Brasil e 1º
lugar no FM em Belo Horizonte. Sertanejo,
pagode, funk, pop nacional e internacional – a BH
FM só toca o melhor de tudo.

+ de 2 milhões
de ouvintes/mês
LÍDER DE AUDIÊNCIA

Fonte: Ibope Easy Media 4- Mai/Jul 2018 alcance máximo- 05h-05h (TD). - facebook – setembro 2018

+ de 1 milhão fãs
no facebook
OUVINTES
CONECTADOS

Quem é a

KAYETE?
Apresentadora com grande experiência
no meio rádio. Formada em artes cênicas,
com mais de 20 anos de atuação com a
personagem Kayete.

No rádio, começou em 1995. Hoje, concilia a
carreira de atriz de teatro, apresentadora de TV
e comunicadora dos programas Alô BH,
Cassino da Kayete e Top Hits Brasil.

A mais purpurinada das musas,
KAYETE traz toda sua alegria
e descontração em seu programa:
CASSINO DA KAYETE, que vai
ao ar todos os sábados na BHFM,
das 9h às 12h.
O ouvinte conta com muita
diversão, notícias, fofocas
de celebridades, e ainda pode
participar via telefone ou rede sociais.
Se no ar seu programa já é um sucesso,
LÍDER ABSOLUTO DE AUDIÊNCIA NO FM,
imagine uma edição exclusiva
do programa sendo transmitido
ao vivo no seu espaço!
Além da apresentação com muita
animação, ainda terão
brincadeiras com distribuição de brindes.
Fonte: Ibope Easy Media 4- Mai/Jul 2018 alcance máximo- 09h-12h (seg a sab).

Objetivos
Fortalecer e ativar a marca
Gerar relacionamento com o público
Alavancar as vendas

Programa ao vivo
 01 Ação por mês

Data: último sábado do mês
Duração: 3 horas
 Equipe: 3 promotores
 Local: Escolhido pelo patrocinador
 Visibilidade para a marca: uniforme/ banners
(roll up e biombo)/brindes/dado premiado

 Brindes: 300 abadás por ação

Prazo de produção de 15 dias úteis após a aprovação

Resumo de mídia
60 citações 5” nas chamadas de divulgação
Patrocínio do programa:
6 citações 5” na abertura /encerramento na
transmissão
9 comerciais 30” na faixa do programa
MÍDIA AVULSA:
180 comerciais 30”

