
MÍDIA KIT
PROGRAMA SARAU BRASIL ATUAL

Sextas-feiras das 20:45 às 22:45



Sergio Lima apresenta semanalmente, desde fevereiro de 2020,
o programa Sarau Brasil Atual às sextas-feiras das 20:45 às
22:45.

O programa dialoga com artistas conhecidos e desconhecidos do
grande público, além de profissionais de diversas áreas, escritores e
poetas num ambiente descontraído e cativante.

Nomes como Roberto Menescal, Leila Pinheiro, Jane Duboc, Antonio
Carlos e Jocafi são alguns nomes consagrados que já participaram do
programa.

Médico psiquiatra pela UNIFESP de 1992-1994, Mestre em Psicologia
Social pela PUC-SP, especialista em Cuidados Integrativos pela UNIFESP,
especializado em Sexualidade Humana pelo Hospital Perola Byington e
coordenador e fundador da Clínica Spatium, psiquiatra do
Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da UNIFESP.

Sobre o programa

SARAU BRASIL ATUAL

Sérgio Lima, Psiquiatra,

compositor e amante

da música brasileira
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Anunciando em Rádio



6.600 ouvintes por minuto

Grande São Paulo
Mogi das Cruzes
São José dos Campos
Litoral norte a sul



Formatos

PATROCÍNIO MASTER

O anunciante tem direito a 4 Spots de 20s durante  as 2h do programa.
Logotipo em todas as comunicação sobre o programa nas redes sociais
Uma entrevista mensal  de 5 min com um executivo da empresa.
Apenas 1 co- patrocinador por programa

CO-PATROCÍNIO

O anunciante tem direito a 2 Spots de 20s durante  as 2h do programa.
Logotipo em todas as comunicação sobre o programa nas redes sociais
Uma entrevista mensal  de 2 min com um executivo da empresa.



Formatos

SPOT DUPLO

O anunciante tem direito a 2 Spots de 15s  
R$ 800,00 por programa

SPOT SIMPLES AVULSO
Spot simples de 15s 
R$ 400,00

SPOT  em lote
Spot simples de 15s  em lotes de 10 unidades para ser usados a critério
do anunciante
R$ 3000,00



CONDIÇÕES
Os spots devem ser produzidos pelo anunciantes e entregues prontos e
aprovados.
Descontos por tempo de contrato podem ser avaliados
Só é permitido UM anunciante por esfera de negócio. ( ex: não são aceitos duas
empresas concorrentes no mesmo programa


