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APRESENTAÇÃO

Comunhão.
Há mais de 20 anos com
foco no segmento cristão.
Comunhão é a maior plataforma de
conteúdos voltados para o público cristão
em circulação no Brasil.
Cada notícia ou matéria publicada tem seu
foco ajustado em tempo real, a fim de levar ao
leitor informações especificas onde ele estiver.
Comunhão é um canal aberto para que cristãos
evangélicos o utilizem como plataforma de
informação sobre eventos e expressão de
opinião, e de formação específica, com matérias,
estudos, entrevistas, artigos e pesquisas, além
de cultura, música e literatura cristã.
Comunhão nasceu e se consolidou como
veículo impresso mas, acompanhando os
novos tempos, tem ido muito além da sua
edição em papel. Seu formato multiplataforma
torna a experiência dos leitores ainda mais rica
e edificante.
São mais de 5 milhões de impactos por mês
voltados ao segmento cristão por meio de
diversas plataformas, como a avançada
edição digital (PDF interativo), a versão on-line
(comunhao.com.br) , a Rádio Comunhão ,
podcasts (matérias em áudio), aplicativos
mobile e tudo com o apoio das redes sociais.
Comunhão amplia sua capilaridade com uma
das maiores coberturas no segmento no Brasil.
Leitores líderes e formadores de opinião cristãos,
evangélicos e não evangélicos acompanham
matérias que focam em valores como família,
educação, igreja, vida cristã, convivência,
sexualidade, espiritualidade, entre outros.

50

50 milhões de
evangélicos no Brasil

5

5 milhões de impactos
por mês (plataformas)

45

45 bilhões de reais movimentação
econômica no Brasil (PIB)

+20

Mais de 20 anos com
circulação ininterrupta
Independente. Não está
vinculada a nenhuma
igreja ou grupo político

1,4

1,4 milhão de evangélicos
no Estado do Espírito
Santo (36,2%)

1/3

1 de cada 3 capixabas
é evangélico

Válida a partir de 01/01/2019

RADIO.COMUNHAO.COM.BR

Rádio Comunhão.
Todos juntos.
Com 24 horas de programação musical moderna,
mensagens inspirativas e programas temáticos, e
com centenas de milhares de ouvintes simultâneos
em todo o planeta, a Rádio Comunhão completa o
mix de conteúdos da marca Comunhão.
A Rádio Comunhão agrega valor e capilaridade
à marca Comunhão. Audiência universal e média
superior a 20 mil ouvintes por dia.
A Rádio Comunhão exibe programação atual e dinâmica alinhada com perfil de seu ouvinte-leitor.
Apresenta parte do conteúdo das edições impressa e digital de Comunhão e também conteúdos
exclusivos. Ouça a Comunhão.

radio.comunhao.com.br

TABELA DE PREÇOS

Tabela referencial de preços - Rádio Comunhão
Preços únicos para inserções na Rádio Comunhão
Preços unitários por inserção
HORÁRIOS
06h às 20h (rotativo)
20h às 06h (rotativo)
Determinação

5"
R$ 47,25
R$ 36,75
R$ 63,00

15"
R$ 57,75
R$ 42,00
R$ 84,00

30"
R$ 68,25
R$ 47,25
R$ 99,75

45"
R$ 75,00
R$ 57,75
R$ 115,50

60"
89,25
73,50
126,00
Patrocínio

Hora patrocinada (6 vinhetas de 5'' + 8 sposts de 30" + selo logo página rádio)
Testemunhal gravado (estúdio) até 60"
Programetes até 5”
Abertura oferecimento aplicativo mobile (exclusivo Android)
Banner Capa

R$ 1.327,38
R$ 276,75
R$ 553,50
R$ 3.310,75
R$ 276,75

RÁDIOS

Ações / Intervenções / Promoções

Tipo do anúncio

Formato

Tipo do arquivo

Spot

5’’, 15’’, 30’’ ou 60’’

MP3 / 192 kbps

Full Banner Capa

728x90 pixels

.gif, .jpg

• Envio de arquivos:
Os arquivos com os anúncios
podem ser enviados para o
e-mail anuncios@nxte.com.br.

Mega Banner
Válida a partir de 01/01/2019
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Audiência

Tempo

20.107

1h42min/dia
Ouvintes/dia

Faixa etária
De 13 a 17 anos
De 18 a 24 anos
De 25 a 34 anos
De 35 a 59 anos
60+

%
16,60
27,20
28,50
18,30
9,40

Sexo

Dispositivos
Mobile
49,9%

Desktop
50,1%

Mulheres
59,39%

Estado Civil
Casado
64,7%

Homens
40,61%

Escolaridade
Outros
35,3%

Graduado
29,4

Fontes: Radio.com / Google analytics / Navegg / Médias - Jun/Jul 2018

Classe Social
A/B
C
D/E

%
20,50
50,60
28,90

Não
Graduado
70,6%

CONTATOS

Fale conosco
Publicidade
Publicidade Next Editorial
27 2123 6506
27 98121 4442 (WhatsApp)

Diretoria
Diretor-Executivo
Mário Fernando Souza
27 2123 6508 | 27 98121 4222
Diretora de Operações
Julicéia Dornelas
27 2123 6510 | 27 98121 4224

D

Representante em Brasília
ZMC Representações
Zélia Maria Corrêa
61 3033-2467 | 99986 2467
zelia@zmcrepresentacoes.com

comunhao.com.br

Av. Paulino Müller, 795, Jucutuquara - Vitória/ES - 29040-715
(27) 2123-6500 - publicidade@nxte.com.br - nexteditorial.com.br

