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SISTEMA DE RADIO IN DOOR – Sua Radio, do Seu jeito 

O Estúdio Flash Produções lançou no mercado, recentemente, um sistema de rádio 

personalizada, a chamada Rádio In-Door. Trata-se de um sistema virtual de rádio ambiente que 

tem como objetivo promover os seus produtos e serviços de forma prática, simples e objetiva 

diretamente dentro do seu ponto de venda (loja, supermercado, shopping, academia, clinica, 

consultório, etc). Uma ferramenta que tenha baixo custo e realmente produza resultados 

efetivos.  

Foi com esse intuito que estabelecemos o nosso sistema via internet. Nesse formato não há a 

necessidade do uso de aparelhos de recepção de áudio ou de programas específicos. Você 

precisará ter apenas um computador com internet explorer atualizado, internet banda larga e o 

sistema de som da loja ligado nele. Produzimos conteúdo no formato mp3, um formato próprio 

para o envio pela web, imprimindo velocidade sem comprometer a qualidade do áudio.  

Nosso sistema oferece diversas ferramentas como músicas variadas, divididas por gênero, 

hora certa, resumo das novelas, noticias do dia, dicas de cinema, saúde, fofocas dos 

artistas e muito mais. Esses quadros podem ser utilizados por uma rede de lojas de forma 

individual, sem comprometer o conteúdo comercial que fica o mesmo para todas as lojas. Por 

exemplo: enquanto em uma loja você ouve MPB em outra voce pode ouvir sertanejo ou outro 

estilo; enquanto em uma loja tem previsão do tempo, em outra não. Nós disponibilizamos as 

ferramentas e o cliente as usa conforme desejar. O conteúdo de comerciais fica sendo o 

mesmo para toda a rede. Os spots (gravações) podem ser comerciais, institucionais ou 

motivacionais. Satisfação é o ingrediente ideal para manter um cliente. É por isso que 

procuramos sempre ajustar nosso produto as suas necessidades.  

Essa é a nossa proposta para sua empresa: criarmos e gerenciarmos uma verdadeira emissora 

de rádio interna, com praticidade, criatividade, eficiência, estabilidade e segurança. Tudo em 

um só produto. 

A Flash Produções é uma empresa sólida com um só ideal: trabalhar junto com você para 

oferecer o melhor serviço de Rádio Ambiente do país. Estamos no mercado 

desde 2003 desenvolvendo soluções e buscando sempre atender as exigências e 

necessidades de quem usa essa ferramenta no dia a dia. Temos tecnologia On-

Demand própria e um rack com 34 servidores dedicados para atender a demanda diária de 

milhares de usuários de norte a sul do país. Solicite uma demonstração, sem custo, do nosso 

sistema de Rádio Indoor em sua empresa. Aguardamos seu contato! 


