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O que é uma Rádio In-Door ou Rádio Personalizada?  

É uma ferramenta de marketing e fidelização de clientes que toca músicas, vinhetas, programas alternativos,  faz anúncios do seu 
estabelecimento e de seus fornecedores, gerando com isso receita para sua empresa.  

 Porque investir em uma Rádio Personalizada? Não é melhor sintonizar uma rádio qualquer no meu sistema de som?  

Não, porque quando você sonoriza seu ambiente com uma rádio qualquer, você também transmite todo o intervalo comercial dessa emissora, 
tornando-se um agente de vendas da emissora sintonizada, correndo ainda o risco de veicular também os anúncios do seu concorrente. Por 
isso a vantagem de investir numa rádio personalizada, que irá transmitir somente o que for do seu interesse.   

Não é mais vantajoso e econômico eu colocar um CD pra tocar ou mesmo um Media Player?  

Não. Para manter o ambiente sonorizado durante todo o horário de funcionamento da sua loja, você precisaria de uma infinidade de CDs para 
evitar repetição de músicas, e também de um funcionário atento ao sistema para trocar os discos, além do que você não teria como divulgar as 
ofertas especiais, as promoções e as informações sobre o seu produto e sua empresa em tempo instantâneo.  

Não chamaria mais atenção dos meus clientes se eu contratar um locutor ao vivo?  

Depende. Nesse ramo tem vários tipos de profissionais. Para alcançar um resultado desejado, você teria que gastar muito dinheiro investindo 
em um bom profissional, que cumpra o horário direitinho, que tenha uma boa voz, uma boa postura e que seja dinâmico para vender o seu 
produto. Dependendo do profissional contratado, o efeito pode ser negativo para seus negócios. Você pode ter sua rádio personalizada e 
investir no locutor ao vivo somente em ocasiões especiais. 

Mas afinal, o que eu ganho com a Rádio Personalizada? 

Você ganha uma rádio só sua. Você é o dono dela. Pode transmitir o que quiser. Pode fazer uma programação musical diferenciada e 
personalizada, de acordo com o seu publico consumidor. Ganha também todo o intervalo comercial definido por você mesmo e usá-lo para: 

• Agradecer seus clientes pela visita e dizer o quanto eles são importantes para o seu estabelecimento; 

• Comunicar-se com os funcionários, informando sobre cursos, eventos sociais, parabenizando por datas comemorativas e outras notícias que 
julgar conveniente.  

• Conduzir seus clientes a seções do estabelecimento que têm sido pouco visitadas e assim impulsionar as vendas;  
• Informar sobre ofertas e promoções, incentivando maior giro dos produtos anunciados; 

• Informar sobre condições e formas de pagamento, etc. 

• Prestar serviços de utilidade publica, tais como: solicitar ao cliente que compareça ao estacionamento para verificar seu carro; informar seu 
funcionário que compareça a determinado setor, etc. 

• Oferecer entretenimento para seus ouvintes com programetes exclusivos, como resumo das novelas, noticias do dia, horóscopo, dicas de 
cinema, dicas de saúde e outros assuntos interessantes para prender atenção do seu cliente. 

 
Quais as vantagens de ter uma Rádio Personalizada? 

Um ambiente devidamente sonorizado torna-se mais agradável e aumenta o tempo de permanência das pessoas no local.Conforme dados 
informados pela pesquisa do POPAI, 85% da decisão pela compra é tomada no ponto de venda, ou seja, dentro das lojas. Uma rádio 
fornecendo informações sobre os produtos disponíveis pode fazer toda a diferença.  

Rádio personalizada é a mídia que está revolucionando o mercado. Não é necessário deixar equipamentos ligados, pois todas as 
configurações e áudios são armazenadas em nossos servidores. 


