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Quem Somos?
Fundada em 13 de novembro do ano de 2008, a 
Rádio J-Hero é uma web-rádio brasileira focada no 
público fã de animes, mangás, games, séries e 
filmes.

 Nosso objetivo é propagar a cultura nerd-geek 
através de conteúdos de origem japonesa, com foco 
em animes e mangás, por meio de músicas, 
programas temáticos, matérias, resenhas e artigos.

 A Rádio J-Hero é uma das maiores e melhores 
webrádios brasileiras que existe no segmento. 
Estamos no ar há mais de 10 anos produzindo 
entretenimento para pessoas que se identificam com 
nossa temática.



Dados da Audiência

10K 24K
usuários únicos curtidas no Facebook

seguidores no Twitter ouvintes diários

2,2K 600



Nossa Proposta
Inicialmente, o objetivo da Rádio J-Hero era apenas 
a cultura japonesa, com foco em j-music (abreviatura 
de japanese music).

 Entretanto, como a variedade de estilos dentro do 
público que englobávamos cresceu rapidamente, a 
proposta de conteúdo da Rádio J-Hero foi ampliada 
também para o estilo nerd-geek e também para 
outros estilos musicais do continente asiático, como, 
por exemplo, as músicas da cultura sul-coreana por 
meio do estilo de música k-music (abreviatura de 
korean music).



Formas de Parceria
A Rádio J-Hero atualmente funciona 24 horas por dia 
com diversos conteúdos selecionados. Nós 
possuímos variados formatos de parcerias para 
serem fechadas, seja com seu site, com sua 
empresa, com sua página no Facebook, Twitter, 
Instagram, canal no YouTube ou qualquer outro tipo 
de meio que seja utilizado e promovido por você, 
empreendedor.

 Dependendo da negociação temos atualmente dois 
níveis de parceria: primeiro, a Top, para os principais 
parceiros; e segundo, a Normal, para os parceiros 
que estão começando, mas que possuem potencial 
para crescerem. Cada modelo de parceria possui 
suas vantagens e benefícios. Conheça-os a seguir:



 Os nossos maiores parceiros possuem duas 
formas de divulgação através da Rádio J-Hero: 
intervalos comerciais regulares e banners em 
nosso site.

1. O intervalo comercial da Rádio J-Hero é o seu 
grande forte publicitário. Normalmente ocorre de 
20 em 20 minutos na programação.

 2. Através dos banners, divulgamos os nossos 
parceiros através de nosso site oficial. 
Possuímos quatro espaços flexíveis para 
banners na home do site da rádio.

Veja a demonstração a seguir:

Parceria Top:



PC



Mobile



Como se pode perceber, as dimensões dos espaços 
dos anúncios (em vermelho) são dinâmicas, isto é, 
flexíveis. Não há um tamanho fixo para eles. Isto 
ocorre porque o site precisa adaptar seu layout a 
vários tamanhos de tela (celulares, tablets, smart TVs 
etc.), o chamado “design responsivo”, de forma que as 
dimensões dos elementos se expandem ou contraem 
para caber onde preciso.

 Em outras palavras, seu anúncio deve ser um 
documento HTML em vez de uma simples imagem, o 
que, deveras, abre um amplo leque de possibilidades 
para ele!

Atenção!



Os parceiros normais da Rádio J-Hero contam com o 
sistema de troca de button, sendo assim divulgados 
em nosso site.

 A parceria pode ser estabelecida via player ou troca 
de buttons.

 Fazemos questão de indicar os nossos parceiros em 
vários conteúdos que possam ter alguma relação com 
o mesmo, divulgando o seu site.

Veja a demonstração a seguir:

Parceria Normal:





Por que ser um parceiro da Rádio J-Hero?

Com uma equipe de mais de 20 pessoas espalhadas 
por todo o Brasil, a Rádio J-Hero conta com 
locutores, animadores, desenvolvedores, designers, 
publicitários, tradutores e redatores.

 Animação, diversão com seriedade e, acima de 
tudo, profissionalismo são as palavras que definem 
as atividades da Rádio J-Hero. Buscamos sempre 
trazer entretenimento aos nossos ouvintes e fãs com 
o máximo de qualidade.

O nosso objetivo é criar uma relação 
proveitosa para ambos os lados e difundir o 
seu trabalho para um grande público.



 
A J-Hero conta com players distribuídos por diversos 
sites, blogs, portais e um portal próprio no qual o 
ouvinte encontra notícias, colunas, matérias e 
curiosidades.

 Estamos presentes nos principais aplicativos de 
web-rádio para celulares, possuindo inclusive um 
aplicativo próprio. A Rádio J-Hero está no ar 24 horas 
por dia, todos os dias, com conteúdos selecionados.

Temos orgulho de divulgar os nossos parceiros, 
empresas e sites especializados que possuem valores 
semelhantes aos nossos e buscam aumentar ainda 
mais a influência oriental em nossa cultura. A faixa 
etária de nosso público é de 10 a 35 anos, de ambos 
os sexos.



Buscamos evoluir e sempre implementar melhorias 
em nossos setores, frisando a qualidade e 
entretenimento de nosso público-alvo. Ao buscar nos 
conhecer e investir nesta ideia, tenha a certeza de que 
há uma equipe disposta a construir uma relação 
sólida, divulgando a sua marca em todos os nossos 
meios de informação.



Formas de Contato

E-mail: parceria@radiojhero.com

Administradora de departamento:Vicky

mailto:parceria@radiojhero.com

