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A Rádio Tucunaré, atua com programação dedicada pautada em pesquisas
de marketing, de forma a atender as características culturais e sócio
econômicas da população.
Possui variado estilo de locutores, treinados para atender a proposta de
cada programa que executam.
Equipe de esportes para transmissão de eventos esportivos locais e
regionais.
A emissora atende as demandas dos ouvintes, pois conta com o
imediatismo, o longo alcance que possui, equipe de reportagem externa,
sites, radioweb e aplicativo próprio, e trabalha em 5 mil watts de potência.
Todas as faixas etárias e gêneros compõe a sua audiência, com
predominância dos adultos acima de 30 anos.
Atualmente com cerca de 76% da preferência, sendo a única emissora
dessa região, a alcançar além das fronteiras do município e do Estado.
Acesse www.radiotucunare.com.br para conhecer a nossa grade de
programação ou solicite via email

 Atendimento as Agências de Publicidade com envio das planilhas
corretamente preenchidas e com Nota Fiscal e comprovante de
veiculação.
 Possui sistema de automação Pulsar, autorizado, que permite a
imediata comprovação das mídias veiculadas.
 Estúdios de gravação próprio e contratado, para diversificação
sonora, afim de valorizar os anúncios, quando os clientes solicitam a
produção. Sem custo extra.
 Atendimento personalizado para cada Agência de Publicidade de
acordo com a necessidade de cada cliente e com pronto atendimento.
 O site da emissora possui loja virtual para anúncios avulsos e
pagamento online via Pag Seguro. Inédito no país.
 Rádio web e aplicativo para IOS e ANDROID, devidamente
regularizado pelo ECAD.
 A emissora é idônea e possui todas as certidões negativas para poder
contratar junto ao Poder Público.









Sites: radiotucunare.com.br e acessenoticias.com.br
Aplicativo exclusivo IOS e ANDROID – Rádio Tucunaré
Radio web
Loja virtual de anúncios
Serviço de classificados gratuitos no site da emissora
4 Fan Page na rede social Facebook com milhares de acessos
Serviços de avisos e recados gratuitos

Agora você conhece um pouco da organização e profissionalismo da
Rádio Tucunaré de Juara, localizada no centro noroeste de Mato Grosso.
Uma emissora sem vínculos políticos, cuja administração está voltada
exclusivamente a missão de comunicar, com respeito as leis brasileiras,
a ética e preceitos morais.
O formato de trabalho que adotamos, possibilita ao cliente o retorno de
seus investimentos em propaganda veiculada em nossa emissora e a
nós, cabe a vitória de ver nossos clientes satisfeitos.
Os resultados respaldam essa afirmação.
Queremos contar com sua parceria.
Estamos à disposição para mais esclarecimentos.
Atenciosamente,
Valéria Domingues
Diretora Administrativa

