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Apresentação

Com quase 60 anos de existência, sendo a segunda rádio da cidade de
Mossoró, com atividades ininterruptas em todo este tempo, a Rural de Mossoró é
sinônimo de credibilidade histórica, dando uma maior autonomia, visibilidade e
confiança aos nossos anunciantes, bem como levando a sua marca bem mais longe.

Ponto certo e indiscutível é a proposta Evangelizadora da nossa emissora,
sendo todos os seus princípios pautados na Igreja Católica, seguindo os passos da
Diocese de Santa Luzia de Mossoró.

A Rural de Mossoró se constituiu no mercado Regional como
isenta de influências político-partidárias, sendo sempre imparcial,
informando e entretendo toda a população local, com um jornalismo
profissional e músicas de qualidade, direcionado a todo o público de bom
gosto.



Vamos muito mais longe



Vamos muito mais longe

Com os novos e potentes transmissores, somos a única Rádio AM do Estado com
tecnologia Digital, o que possibilita um maior alcance e sintonia de qualidade, levando o
nome da sua marca bemmais longe que as outras emissoras da região.

A sintonia AM 990 atinge uma população de mais de 1 milhão de habitantes.
Localizada em Mossoró-RN, Capital do Oeste Potiguar e Polo Central da Região Costa
Branca, atingimos a maior parte desta Região, chegando a vários municípios do Seridó,
Região Central e Agreste Potiguar.

Temos uma boa recepção em cidades pertencentes ao Vale do Jaguaribe-Ceará,
bem como também cidades limítrofes com a Paraíba.

Sim... A nossa ousada Rural não tem fronteiras e o seu
anúncio vai bem mais longe!!!



Por que anunciar no Rádio?

A Rádio é companhia em todos os momentos, a qualquer hora do dia. É acessível e
está presente em 81,4%* dos domicílios brasileiros, isso sem contar nos veículos automotivos,
sendo companhia para quem se desloca para o trabalho, viagens, dentre outros. Com isso a
nossa rádio proporciona:

• Rapidez na comunicação da sua mensagem;

• Proximidade com o ouvinte;

• Estímulo da imaginação;

• Fidelidade ao Público e retorno imediato;

*Fonte: https://www.abert.org.br/web/notmenu/ibge-divulga-dados-estatisticos-de-radio-e-tv.html



Redes Socias e Site

Na proposta de estarmos presentes 100% com o nosso ouvinte, dispomos a eles de
Redes Sociais (Instagram e Facebook) sempre atualizadas, com conteúdos informativos e
de interação, levando a principal caraterística da nossa Rural: a credibilidade.

Seu anúncio também pode estar em nossas redes de comunicação!

Está em andamento o projeto do nosso Portal de Notícias, canal
diferenciado de informação, sendo elaborado por profissionais que entendem
e fazem a notícia acontecer, dando assim uma segurança ao nosso leitor e
conforto a quem anuncia conosco, sendo mais uma janela para a sua marca
ser divulgada. Aguarde!!!



Tabela Comercial

SpotsSpots

TestemunhalTestemunhal

ROTATIVO Preço
15" 15,00R$  
30" 18,00R$  
45" 25,00R$  
60" 32,00R$  

DETERMINADO Preço
15" 18,00R$  
30" 22,00R$  
45" 32,00R$  
60" 40,00R$  

TESTEMUNHAL Duração Preço
Determinado 30" 40,00R$                      
Determinado 60" 50,00R$                      



Contatos

Pça. Coração de Jesus, s/n, Centro
Mossoró-RN - CEP: 59.600-022

Maltez Azevedo - (84) 3314-7255 
E-mail: gerencia@ruraldemossoro.com.br

WhatsApp (84) 8809-6143


