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CONHEÇA A MÍDIA

PODCAST

basta instalar um aplicativo em seu smartphone ou consumir 
direto pelo site do produtor. Atualmente, o podcast se populariza
com acesso fácil em qualquer dispositivo com acesso à internet.

Podcasts são arquivos de áudio transmitidos via internet.
Neles, os produtores de conteúdo falam sobre os mais
variados assuntos exatamente como acontece nos blogs e
canais de vídeos. A palavra que determina esta nova
tecnologia surgiu da fusão de iPod e broadcast
(transmissão via rádio).

Além de possibilitar a liberdade na divulgação de diversos
temas, os podcasts proporcionam liberdade de grades
xas de programação. Os arquivos, baixados em
computadores ou smartphones e podem ser ouvidos a
qualquer hora, quantas vezes o ouvinte quiser.

para ouvir



O Natrilha é um programa
em formato de podcast

com a temática de atividades
ao ar livre e aventura,

turismo e divulgação de saúde.

O objetivo principal é apresentar
temas e conteúdos com foco nas
informações de qualidade
e entretenimento do público.

Um dos maiores podcasts
do Brasil sobre o universo
ao ar livre, turismo e saúde.

Referência em
“Atividade de Aventura”
e “Turismo”

Presente em todos
os aplicativos de podcasts

Fonte: Google, Spotify, iTunes e Deezer



ADVENTURE SPORTS FAIR

2016/2017/2018

COBERTURA DE IMPRENSA

GRAVAÇÕES EM EVENTOS
DE ATIVIDADES DE AVENTURA

PARTICIPAÇÃO COMO

INFLUENCER/CREATORS

COBERTURA DE
CAMPEONATOS

REALIZAÇÃO 

DE EVENTOS

TREINAMENTOS E
WORKSHOPS

AVALIAÇÃO TÉCNICAEM EVENTOS

ENTREVISTAS TÉCNICAS 

COERÊNCIA NO DISCURSO

DE ATIVIDADES AO AR LIVRE

AUTORIDADE EM ATIVIDADES

DE AVENTURA



DESTAQUE NA

IMPRENSA

clique nas matérias
pra ver completo

https://www.meioemensagem.com.br/home/opiniao/2018/10/18/os-melhores-podcasts-do-brasil-de-2018-para-aprender-e-se-divertir.html
https://guiaa.aquinoticias.com/colunas/conheca-o-unico-podcast-a-falar-sobre-aventura/
https://blogdescalada.com/o-mais-importante-podcast-sobre-assuntos-outdoor-completa-um-ano-de-existencia/
https://es360.com.br/expedicoes-oceanicas-em-caiaque/
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2019/10/onda-de-podcasts-cria-aposta-por-crescimento-dos-audiolivros-no-brasil.shtml
https://esbrasil.com.br/es-brasil-176/


FORMATOS DE
PROGRAMAS

Natrilha
Principal formato da programação, sempre com
convidados para evolução do tema.
Duração variável com no máximo 90 minutos.

Especial
Programa sazonal ou comemorativo
com duração livre.

Turismo
Programa para informação, indicação de destinos,
eventos, serviços e atividades turísticas. 

Extra
Programa adicional para abordar assuntos

diversos e datados: Notícias, eventos ou campanhas.
Duração livre.

Bate e Volta
Programa de debates pontuais,

gravados em estúdio, sempre com 30 minutos de duração.
Formato criado também para veiculação em rádios. 
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PERFIL DO OUVINTE
Público de alta segmentação

SUDESTE
SUL
NORDESTE 
CENTRO OESTE
NORTE

AUDIÊNCIA NAS REGIÕES:
SEXO

55% MASCULINO

45% FEMINNO

IDADE

40% 25 - 34 ANOS

27
9

%

%%

18 - 24 ANOS

45 - 54 ANOS

CLASSE SOCIAL

58% A e B

37
5

%

%%

C

D e E

MAIORES INTERESSES
(categorias por segmento e anidade)

Sports & Fitness/Health & Fitness Buffs

Travel/Travel Buffs/Hotels & Accommodations

Shoppers/Value Shoppers

Lifestyles & Hobbies/Shutterbugs

Autos & Vehicles/Motor Vehicles

Technology/Technophiles



A audiência

período média
24h após publicação do episódio (ouvintes fãs) 830 play’s

Mensais (efeito “cauda longa” em episódios antigos) 22k play’s

Ouvintes que escutam todo o programas (retenção de atenção) 
fonte: Spotify 93%

Primeira semana após a publicação do episódio 3.4k play’s

Redes sociais 5.5k seguidores



Porque anunciar conosco?

Comunicação direta com público alvo
Ao acessar o conteúdo, o ouvinte está fortemente interessado no assunto.
Exemplo: ouvintes montanhistas escutam programa sobre montanhismo
e forte assimilação das informações e marcas ofertadas.

Crescimento constante da audiência

Desde a data de sua primeira publicação, em setembro de 2015,
o Natrilha tem crescimento constante em 20% por mês.
Cada programa será constantemente apresentado para novos ouvintes.

Nosso diferencial
O Natrilha trata de assuntos que são pouco explorados em podcasts e vídeos. 
Em cada programa o ouvinte conhece algo novo ou se nforma sobre o assunto 
que busca sem repetição e saturação dos conteúdos. 

Credibilidade

Os convidados são experientes e reconhecidos em sua área de atuação.
Transmitindo segurança, informações de qualidade.  As indicações e sugestões
dadas em cada programa são muito bem aceitas e relevantes para o público.



Porque anunciar conosco?

Conança
Os apresentadores são ativos em suas áreas de atuação. As opiniões,

sugestões e experiências destes são bem recebidas pela audiência.
São comuns os pedidos de indicações de cursos, 

equipamentos, literaturas, viagens e lojas. 

Engajamento
Cada ouvinte do Natrilha é um divulgador em potencial do que consome.

Ele compartilha, comenta em sites, indica para amigos e 
propaga em redes sociais. Há identicação e conexão 

dos ouvintes com os anunciantes e parceiros

Novidade
A mídia ainda é algo novo em comparação com outras mídias. Sendo uma

oportunidade de observar e alcançar novos nichos de mercado. Com o Natrilha,
sua marca terá valor em sua entrega pela capilaridade de seus programas.

Comercial
Só indicamos produtos que acreditamos serem bons para nosso ouvinte. 

Sua divulgação cará publicada para sempre na grade 
de programação enquanto ele existir. 

(efeito cauda longa)



Formatos de mídia

Review de equipamento ou serviço

Redes sociais

Programa temático ou patrocinado

Publieditorial

Testemunhais

Eventos

Spots de áudio

Apoio institucional

Inserções em áudio pré-gravado. 
Enviado pelo cliente e inserido antes, 
durante ou depois do conteúdo 
principal do podcast.
(pre-roll, mid-roll, post-roll)

O nome do cliente é citado antes,
durante ou após o nal do conteúdo
principal do podcast.

Os apresentadores darão suas 
opiniões técnicas do produto ou 
serviço ofertado pelo cliente.  

Apresentação do cliente em stories,
vídeos ou Posts

Será desenvolvido em um programa
completo com o conteúdo relacionado
ao solicitado pelo cliente, informando.

Artigo em texto sobre o serviço 
ou produto publicado como conteúdo 
no site.

Os apresentadores relatam suas 
experiências percebidas sobre um 
produto ou serviço ofertado pelo cliente. 

Cobertura presentcial, publieditorial, 
ativação de marca, cursos e palestras. 



Empresas parceiras na 
produção de conteúdo

Beta Rede
Eclipse Caiaques

Vara Mato
Férias Vivas

Blog de Escalada
Rede Geek
Senhor A



Aguardamos seu contato

@natrilhapc

www.vcnatrilha.com.br
contato@vcnatrilha.com.br

+55 27 99923-9669
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