COMPANY PROFILE

RADIO VOLARE
PT Radio Vokalia Laguremaja
Pontianak, Kalimantan Barat

PROFIL
PT Radio Vokalia Laguremaja
Frekuensi:103.4 MHz
Call Sign: PM2FLN
Jangkauan Siar: 100 KM (kota
Pontianak, kab. Mempawah, kab. Landak
dan kab. Bengkayang
Pola Program: Interaktif 15%, Hiburan
30%, Informasi 40%, Iklan 15%
Waktu Siaran: 05.45-24.00

VOLARE
“Melayang/Mengudara”

Pola Siaran Musik: Barat 70%,
Indonesia Populer 30%
Profil Pendengar: SES A B C+, 18-35
th, berjiwa muda, cerdas, kritis, up to date,
serta tetap religius.

MISSION STATEMENTS
Memberdayakan pendengar dengan menyajikan
saluran untuk berita lokal dan nasional yang jujur,
kontroversial, bahkan berita penting dari sudut
pandang yang berseberangan dari pendapat umum;
yang sejalan dengan pemahaman kami, sejalan dengan
kebebasan berekspresi, serta perubahan sosial.
Memperkaya keseharian pendengar dengan
menghadirkan materi yang akan membuka wawasan
baru sekaligus menambah pengetahuan dan perspektif
pendengar, bukan sekedar membenarkan hal yang
sebelumnya telah diketahui pendengar; serta
menguatkan kembali minat dan pemahaman
pendengar.
Memberikan pendengar pengetahuan baru mengenai
beragam jenis musik dan membentuk selera musik
pendengar pada level pilihan personal, tanpa
terpengaruh dengan tren musik terkini yang diputar
di radio-radio pada umumnya.

SLOGAN: SHAPE YOUR
TASTE
Terhitung 2015, Radio Volare munculkan tagline baru
berbunyi “Shape Your Taste”. Tagline baru ini
menunjukkan semangat kami untuk menjadikan radio
sebagai referensi penting dalam pembentukan selera
musik, karena lagu-lagu yang disiarkan di Volare adalah
hand-picked playlist, bukan semata-mata bergantung
pada trend penjualan musik yang biasa menjadi acuan
radio pada umumnya, bukan juga rotasi otomatis yang
dimainkan oleh broadcasting software.
Sebagai radio yang tidak hanya berisi musik, semangat
“shape your taste” ini tidak hanya terbatas di urusan
musik, melainkan juga dalam unsur-unsur lainnya yang
bisa dinikmati dalam siaran kami. Radio Volare selalu
berupaya hadir dengan tone positif dalam penyajian
informasi dan penampilan para penyiar kami dengan
aneka karakter uniknya. Dengar radio? Dengarkan

SIAPA PENDENGAR
KAMI?
Kami menjalankan pendekatan berbeda
untuk menelusuri siapa dan bagaimana
pendengar kami sebenarnya. Sejak Maret
2011, kami menggelar “Listener of
The Month” sebuah penghargaan
bulanan kepada pendengar yang kami
anggap paling aktif dan mewakili sosok
pendengar secara keseluruhan.
Menariknya, ternyata profil mereka tak
meleset dari target pendengar yang kami
tetapkan dengan latar belakang profesi
yang cukup beragam. Ada yang mahasiswa,
wiraswastawan, guru, karyawan pemula,
profesional, juga PNS. Kami juga merasa
terharu ketika menemukan bahwa
beberapa pendengar setia kami terus
bertahan, walaupun dari segi usia mereka
bukan lagi target sasaran kami.
Satu kesamaan yang kami temukan dari
kepribadian mereka: berjiwa muda, kritis
dan selalu ingin up-to-date!
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NETWORK

TERDAHULU DALAM
BISNIS RADIO

MITRA KERJA
Menjalin hubungan

Awal mula

Agensi ternama dan kliennya yang hebat
adalah langganan kami. Jalinan bisnis yang
dibangun atas dasar rasa saling percaya
terus kami pertahankan. Bagi kami, klien
adalah nafas kehidupan.

Geliat bisnis radio di Indonesia mulai
terasa di era 70an. Radio Volare termasuk
generasi pertama stasiun radio swasta di
Indonesia. Menjadi salah satu dari hanya
dua stasiun yang bertahan sejak masa itu di
Kalimantan Barat hingga kini. Didirikan
oleh (Alm.) Amiruddin Manaf tahun 1973,
Radio Volare telah mengalami pahit
manisnya bisnis ini.

Mitra kerja untuk isi siaran pun tak kurang
bergengsinya. Kami dipercaya untuk
menyiarkan materi dari lembaga
internasional seperti BBC dan VOA.
Kerjasama baik pun pernah terjalin dengan
Kedubes AS, Australia dan Belanda demi
hadirkan siaran berkualitas.

Sebut Radio Volare, orang akan mengenal
nama kami.

JEJARING
Di Kalimantan Barat
Didorong idealisme untuk menyajikan
siaran bagi penduduk Kalbar yang
sebelumnya lebih mudah untuk menikmati
siaran dari negeri tetangga, jaringan pun
mulai dibangun. Diawali dengan pendirian
Radio Bomantara di Singkawang pada
tahun 1982, berlanjut dengan radio lain di
Sintang, Sanggau, Sambas dan dua radio
lainnya di Pontianak.

THE BEST RADIO
IN TOWN

PARTNERSHIP

Profil Perusahaan

Sedangkan untuk jaringan pemasaran, kini
anggota Volare Network membentang dari
berbagai kota di Kalimantan dan Sulawesi.
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SHAPE YOUR TASTE

SELAIN MUSIK, APALAGI?

LISTEN!

Informasi & perbincangan lokal
Penyiar kami dilatih untuk menghadirkan
informasi terbaru demi memastikan
pendengar kami mendapatkan yang
wawasan paling mutakhir.
Ada juga program bincang-bincang dengan
tema khusus menghadirkan narasumber
yang ahli di bidangnya juga perwakilan
komunitas di masyarakat terutama
kalangan muda untuk berbagi informasi.
Kami pun berikan sajian berita sebagai
alternatif bagi masyarakat yang jenuh
dengan sajian berita televisi dan Internet
yang sarat konflik.

Profil Perusahaan

MUSIK APA YANG KAMI
MAINKAN?

DENGARKAN DIMANA
SAJA

Variasi musik terpilih yang
berbeda dengan stasiun lainnya.

Di rumah, di tempat kerja, di
jalanan, dimana saja!

Kami mengadopsi format musik dari radio
US berkategori AAA (Adult Alternative
Album) dipadukan dengan HAC (Hot
Adult Contemporary), namun
melengkapinya dengan banyak hits dari UK
dan daratan Eropa, tanpa melupakan bakat
tanah air. Semuanya dipilih secara selektif
secara personal oleh Music Director,
bukan diacak oleh algoritma program
komputer.

Kemajuan teknologi komunikasi tidak
lantas membuat radio tak lagi didengar.
Justru, radio bisa didengar dimana saja. Di
ponsel pribadi, di radio FM konvensional, di
mobil dan di Internet dengan berbagai
cara.

Dapatkan referensi musik kami melalui

POWER OF
COMMUNICATION

Simak siaran kami di frekuensi FM 103.4
MHz. Klik streaming player yang ada di situs
kami volarefm.com, atau carilah “Volare” di
layanan radio Internet favorit Anda.

Lebih dekat dengan kami
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EVENT ORGANIZER

INTERAKSI

KONTAK
Kami siap berbisnis dengan
Anda!

Apabila komunikasi satu arah di situs kami
belum memuaskan, bergabunglah di media
sosial. Ikuti twitter resmi kami
@radiovolare, dan untuk mengetahui
playlist ikuti juga @OnVolareNow. Ikuti
pula perkembangan berita lokal melalui
@wartavolare.

Hubungi kami untuk mendukung bisnis
Anda.
Marketing: 0561 766019
Info Umum: volareradio@gmail.com
Program: elis@volarefm.com

Temukan kami di Facebook, Instagram dan
catatlah nomor interaksi kami
085550001111 agar bisa berkomunikasi via
SMS, Line dan Whatsapp.

Demo Musik: veny@volarefm.com

BUKAN CUMA BISA
DIDENGAR
Radio plus!
Integrasikan kegiatan Anda dengan radio.
Raih ceruk konsumen yang mungkin belum
pernah terbayangkan. Kemungkinannya
terbentang luas, mulai dari barter promosi/
produk hingga acara yang didesain khusus
sesuai bujet dan imej produk Anda.

LET’S DO
BUSINESS!

Profil Perusahaan

LET’S TALK!

DEMOGRAFI PENDENGAR RADIO VOLARE 103.4 FM
Jumlah pendengar
Radio Volare 103.4 FM
berdasarkan estimasi
Manajemen: 150.000
pendengar.
± 75% pendengar
Radio Volare 103.4 FM berusia
antara 18 – 35 tahun.
± 95% pendengar
Radio Volare 103.4 FM berada
pada level SES A, B, dan C.
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