QUEM SOMOS
APLICATIVOS

Fabriccaradio é uma empresa especializada em produção
de Mídias e Aplicativos para Rádios

Crie seu próprio aplicativo de Rádio e fique em contato
com seus ouvintes a qualquer momento, aumentando sua
exposição. Seja você uma estação de rádio FM, AM ou WEB,
você pode ter, em pouco tempo, uma solução poderosa
multiplataforma que reflete totalmente a imagem da sua marca,
a preços acessíveis.
Nossos aplicativos de rádio móvel para Android, iOS e
Windows são projetados e desenvolvidos exclusivamente para
rádios. Ao criar o Aplicativo da sua Emissora, você pode colocar
sua estação de rádio no bolso de milhões de pessoas.
Você pode escolher todos os recursos e preços de cada um de
nossos planos, optar por aquele que melhor se adequar a sua
realidade e garantir que sua audiência cresça cada vez mais.

MÍDIAS

Deseja transformar a identidade sonora de sua Emissora,
criando uma nova Plástica, teremos um enorme prazer em
ajudá-lo.
Nós enviamos um briefing para um levantamento sobre
a identidade da sua rádio, verificando o público que
ela atinge, os objetivos da emissora quanto ao seu
crescimento na audiência e qual a sua classificação atual
no meio a que pertence.
Com base nestas informações, desenharemos com nossos
produtores de áudio, um perfil sonoro para a sua rádio.
Além disso, contamos com um time de locutores, que é
referência no País.
Incluso: produção de vinhetas, pontes, chamadas,
aberturas, encerramentos e institucional da empresa.

ESCOLHA O APLICATIVO PARA SUA EMISSORA
PROPOSTA 01
u Transmissão ao vivo
u Até 2 fluxos de áudio permitidos
u Compatibilidade com Android,
iOS e Windows
u Ícones adaptativos do Android
u Website e Mídias Sociais
u Chamada direta e e-mail
u Personalização utilizando seu logo
para os Markets
u URLs de menu ilimitados
u Conteúdo suportado em HTML
u Play da tela de bloqueio
u Leitor de Barras de Notificação
u Atualizar para a versão estável
mais recente em cada renovação
u Downloads Ilimitados
u Sem anúncios

PROPOSTA 02
Os mesmos itens da proposta 01 e mais...
u Agora no ar – Mostrando a grade de
programação –
nome dos programas
u Sistema de classificação de músicas – Mais
votadas
u Visualizações gerais
u Notícias RSS Feed
u Comentários
u Galerias de mídia – galeria de fotos e vídeos.
u Formulários – Para premiações, Enquetes
e outros.
u Locutores – Um pequeno histórico
sobre o Locutor.
u Seus anúncios – Banner horizontal,
na parte inferior do APP.
u Inserção de Pushs – Envio de Notificações
de até 110 caracteres, para todos que
baixarem o APP. Podendo comunicar seus
eventos, horários de programas e muito mais.

PROPOSTA 03
Os mesmos itens da proposta
02 e mais...
u Estações de rádio
ilimitadas

ENTRE EM CONTATO E RECEBA SUA PROPOSTA

OBRIGADO!
comercial@fabriccaradio.com.br
11 950574821

