VENHA PARA

A PRIMEIRA
DA REGIÃO
A Rádio Litoral FM, localizada na cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, é líder de
audiência na Região dos Lagos. Com perﬁl popular e de vanguarda, a emissora tem
como premissa garan r aos seus ouvintes a melhor programação musical e o melhor
nível de jornalismo de toda a região.
Através de sua programação, da exper se de sua equipe e da u lização de
equipamentos de ponta, a Rádio Litoral FM é reconhecida como o veículo de
comunicação natural da Região dos Lagos. Contudo, seu sinal
ultrapassa os limites da sua área primária, sendo ouvida em
aproximadamente 20 municípios do Estado do Rio de Janeiro.
Através do seu web site e do seu aplica vo para smartphone,
a Rádio Litoral está sempre presente e acessível para ser
ouvida em todo o mundo, tendo sido a primeira no Brasil a
transmi r programação via internet.
A fórmula de sucesso u lizada pela Rádio Litoral FM,
além de suas premissas, é manter sua linguagem local e
estar sempre lado a lado com a população, seja
através de sua programação normal ou através
de promoções durante seus programas e de
ações nas ruas das cidades, sempre
marcando presença em transmissões ao vivo
e direto dos maiores eventos da Região.
Estar na Litoral é certeza de sucesso para a
sua marca. Na Região dos Lagos sintonize 94,5
Mhz no dial do seu rádio, ou acesse pela internet
www.radiolitoral.net e venha conhecer e ser
parceiro da rádio mais ouvida na Região dos Lagos,
no Rio de Janeiro.

EM

ALEGRIA EM PRIMEIRO LUGAR!

A EQUIPE
ESTÁ SEMPRE PRONTRA PARA OFERECER
O MELHOR CONTEÚDO NAS PROGRAMAÇÕES

CRISTINA ELIAS
ADEMILTON FERREIRA

RICARDO SANCHES

ALBERTO BRIZOLA

CINTHIA EGYPTO

KLEBER LOPES

EDSON PAES

BERNARDO
ARISTON

Nosso time une experiência
e proﬁssionalismo, levando
muita alegria e comunicação
aos ouvintes.

EM

A RÁDIO DOS GRANDES
EVENTOS E PROMOÇÕES
A LITORAL FM promove e apoia todos os grandes eventos da Região dos Lagos e é mídia
obrigatória de quem realiza festas. Com uma programação jovem e de qualidade, que
reúne música e informação, a emissora atrai um público extremamente qualiﬁcado,
formador de opinião, e que também marca presença nos grandes shows e eventos que
acontecem na região.
Essa forte ligação com o público faz com que grandes ar stas nacionais estejam sempre
nos eventos com a marca da LITORAL FM, como Ludmilla, MC Koringa, Melanina Carioca,
Sorriso Maroto, Lexa, Naldo Benny, Karol K e Mumuzinho entre outros, atraindo, ainda
grandes marcas patrocinadoras. Além disso, a LITORAL FM está sempre presente com
transmissões ao vivo direto dos maiores eventos do interior do Estado.
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PROGRAMAÇÃO
06

Manhã Litoral
06H | SEG/SEX
com Ademilton Ferreira

Informe Litoral:Jornalismo
7H30
À
07H30 às 17H30
17H30 com Cleber Lopez

15
18

Litoral do seu Jeito
15H | SEG/SEX
com DJ Edson Paes
Litoral na Pressão
18H | SEG/SEX

07
11
17

Bom dia Litoral 07H | SEG/SEX
com Ademilton Ferreira, Ricardo
Sanchez e Bernardo Ariston
Rádio Show
11H | SEG/SEX
com Cristina Elias
Litoral na Pressão
17H | SÁB E DOM

20

Balada Mix
20H | SEX E SÁB
com Cinthia Egypto

14

Litoral 40º
14H | SÁB/DOM
com Cinthia Egypto

22

Love Times
22H | SEG/SÁB
com Alberto Brizola

00

MADRUGADA LITORAL
TODOS OS DIAS | 00H

10

SÓ SE FOR SAMBA
SÁBADOS | 10H

00

TAMO JUNTO
DOMINGOS | 10H

PROGRAMAS

AVULSOS

20

Litoral 40º
20H | SEG/QUI
com Cinthia Egypto

EM

Litoral Notícias
Condições do Mar
Litoral nos Esportes
Repórter Cidadão

FALE COM A LITORAL

CONECTADO
COM O MUNDO
@radiolitoral
@radiolitoralfm
www.radiolitoral945.com.br
app rádio litoral
Análise de pesquisas
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UM MAR
DE AUDIÊNCIA

Chegamos a cerca de
20 cidades no Estado
Pelas ondas do rádio nosso sinal
chega às três principais regiões do
Estado do Rio de Janeiro: Lagos,
Norte Fluminense e Metropolitana.
Pela internet, chegamos em todo o mundo.

Alcance de mais
de 2.500.000 pessoas *
(*) entre os meses de dezembro e março
a população das cidades da Região dos Lagos
triplica com a chegada de turistas de várias
partes do país e do mundo.
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Site: www.radiolitoral945.com.br

E-mail: litoral945@gmail.com

Facebook: /radiolitoral

Telefone: (22) 2647-0945

Whatsapp: (22) 99832-0945

