


Missão
Levar o acesso a música, informação e entretenimento aos 

ouvintes

Contribuir com o desenvolvimento cultural e 

socioeconômico para o público jovem/adulto que atua no 

segmento web, com uma programação dinâmica e estilos 

musicais diversificados (hits).

Visão
Se tornar a Web Rádio mais completa do sul do país 

com a programação e sonoplastia de qualidade. 

Criar uma relação harmoniosa com os ouvintes. 

anunciantes, colaboradores e empresas parceiras.

 
Valores

Qualidade na programação musical e nos serviços 
prestados, valorização do jornalismo local e nacional. 
Valorização das músicas autorais e bandas regionais.
Comprometimento com a produção do conteúdo.
Ética e respeito com os ouvintes, parceiros e 
colaboradores. 







Por que anunciar na SuperMix? 

 
*Somos uma Web Rádio que visa comprometimento e qualidade 
nos serviços prestados. Nossa logomarca e site apresentam 
cores chamativas que atraem o público jovem/adulto que 
gastam muito mais tempo na internet e gostam de acompanhar 
 
 
*De acordo com o Portal IG, uma pesquisa feita na América 
Latina revela que mais de 75% dos jovens de até 18 anos 
consomem dinheiro a curto prazo, investindo seu dinheiro em 
tecnologia, roupas, transporte e alimentação. Enquanto isso, 
adultos numa faixa etária de 25 a 35 anos de idade, gastam 
mais em aplicativos e compras na internet.  
Além do marketing visual com cores vibrantes, voltadas ao 
público jovem, a SuperMix conta com profissionais da 
comunicação com experiência e formação como radialistas, 
além de colaboradores que dominam as paradas musicais.  
 
 
*Outro diferencial da Supermix, é a plasticidade da rádio, com 
vinhetas e programas produzidos com estilo de emissoras de 
rádio FM, notícias atualizadas diariamente sobre o mundo da 
música e informações gerais.  



Programação

Reggae na Super 
Das 08h às 10h

Mix Total 
Das 10h às 12h 

AO VIVO 
Locutora: 

Carol Cândido

Rock.com 
Das 12 às 13h 

Das 22h às 23h

Frequência Quente 
Das 14h às 15h 

Locutor:  
Átillan Pietro

Flash Hits 
Das 13h às 14h 

 

Intensidade 
Das 15 às 16h 

Locutor: 
Júnior Pinheiro

www.radiosupermix.com



Programação

Top Hits 
Das 17h30 às 18h 

Locutor: 
Júnior Pinheiro

Jornal 
Virou Notícias 

Das 18h às 18h30 
Locutor:  

Cléber Ramos

Super Night 
Das 20h às 22h 

Produzido pelos Djs: 
Alexandre Chiprauski 

e Fulkcontrol

Hits 2000 
Das 18h30 às 20h

FlashBack 
Das 00h às 08h

www.radiosupermix.com

Pop Music 
 Das 16h às 17h30 

Locutor: 
Átillan Pietro


