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Radiofobia: Apresentação
O Radiofobia é um site com a proposta de discutir temas variados e entrevistar convidados como humoristas, comediantes,
artistas, podcasters e muito mais. Conversando sobre diferentes assuntos, mantendo o ritmo e o dinamismo do formato rádio.

O diferencial é a aplicação do formato radiofônico no Podcast, onde todos os elementos sonoros (efeitos, trilhas e vinhetas) são
aplicados em tempo real, como em um programa de rádio. A maioria
dos programas é gravada com transmissão ao vivo pela internet.
O Podcast apresenta também atrações exclusivas como o "Fala, seu texugo!"
(onde o ouvinte participa da gravação do programa via Skype), "O coração da voz!"
e "Almir Marques Entrevista" (disponibilizando um acervo de entrevistas
com dubladores).

Conteúdo Editorial
Humoristas: Uma das características originais do Rádiofobia é a de entrevistar humoristas presentes em diversas cenas, como
stand-up, improviso, TV, rádio e espetáculos, trazendo os humoristas para um bate papo descontraído em uma mídia nova, muitas
vezes ainda não explorada por eles.

Rádio: A série "Apaixonados pelo Rádio" apresenta uma metalinguagem única em um novo formato: o diferencial da mídia podcast
resgatando o humor do rádio dos anos 80. Entusiastas e profissionais da área se reúnem em um programa de rádio no formato
podcast pra falar sobre rádio. Histórias, experiências, vivências e bom humor fazem desta uma das séries de maior aceitação pelo
público.

A "podosfera": O Rádiofobia tem muita gratidão a este universo que lhe recebeu, e
busca retribuir com todo garbo e elegância. Em diversos programas, traz ouvintes e
podcasters, entusiasmados e ensusiastas, para falar dessa mídia única que se molda à
vontade de seus criadores e se transforma com os ouvintes. Tal movimento gerou
programas como "Fala, seu Texugo!", "Podcast in Buteco" e "A Cartilha do Comentador
Contumaz", entre outros.

Radiofobia: O Podcast
Podcasts quinzenais:

Facebook:

• 83.500 downloads totais/mês
• 15.000 downloads por programa/mês

• 2.850 Likes

(45.000 ouvintes por programa/mês)*
O site:

• 13.000 visitas
• 9.600 visitas únicas
• 27.000 visualizações

Twitter:

• 9.685 Seguidores
9.278 no @leoradiofobia
5.185 no @radiofobia

* A ABPod (Associação Brasileira de Podcasters) convenciona que cada download equivale a
uma média de 3 ouvintes por download .

Inventário: Site
Banner flutuante (600x60)
Super Banner - Topo (728x90)

Sky - Lateral (160x600)
Box - Lateral (200x200)
Banner - Lateral (200x100)
Publieditorial (Post no site)
Facebook
Twitter

Inventário: Podcast
1. Menção do Patrocinador
- No início da leitura de recados, o anunciante é mencionado por trazer aquele programa, "num oferecimento de...".

2. Spot/Testemunhal
- Inserção de um spot ou anúncio testemunhal do anunciante pelo host na seção de recados, com até 3 minutos de duração.

3. Pacote de Programa Patrocinado
- Pacote incluindo inserção de um banner (468x60) na postagem do podcast +
menção do patrocinador + spot / testemunhal.

4. Pacote de Programa Temático
- Pacote incluindo escolha do tema pelo anunciante + inserção de um banner
(468x60) na postagem do podcast + menção do patrocinador + spot / testemunhal.
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