Embedded Player &
Partner Program

Embedded Player
Os radio.pt players levam o som ao seu site. Existe a
opção do standard player e também de players
personalizados.
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Standard Player

Partner Player

1
Standard Player
Com o standard player consegue integrar a
sua rádio de maneira mais rápida e
eficiente no seu próprio site.

Standard Player

Vantagens para emissoras

Vantagens para
administradores do site

Gratuito
100%
FREE

Gratuito

Realce o seu site através do
plugin gratuito.

100%
FREE

Aumento de duração

Maior alcance
O radio.pt Embedded Player é
a
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forma

mais

rápida

Uma nova função para o seu
site sem custos adicionais.

Com uma boa programação os
ouvintes passam mais tempo no seu

para

chegar à sua programação.

site.

Melhor classificação em
radio.pt

Escolha entre 30 000
emissoras de rádio

Cada ouvinte ajuda a melhorar a

Seja música, desporto ou notícias -

sua classificação na nossa
plataforma.

30.00
0

radio.pt oferece a melhor escolha.

Como funciona.
Encontrará o código para integrar o Standard Player em todos os perfis das emissoras em radio.pt ao
clicar em ‘</> Integrar’ (justamente de baixo do nome da emissora). Pode ajustar a largura do player e
decidir se a reprodução deve iniciar automaticamente com o abrir do seu site (autoplay). Depois,,
pode simplesmente copiar o link e integrá-lo no seu site ou blogue.

2
Partner Player
Com o radio.pt Partner Player Single, Partner Player
Multi and Partner Player Popout terá instrumentos
gratuitos que pode personalizar conforme as
necessidades do seu site.

Partner Player

A
Partner Player Single

Rihanna feat. Drake -

Personalize as cores
individualmente e incorpore um
logo parceiro.

B

Rihanna feat. Drake -

Bem-vindo ao mundo de
rádio.pt
Brought to you by M1.FM

Partner Player Multi

CHARTS

Incorpore mais emissoras de
rádio e streams no player.

80‘s

C
Partner Player Popout
O popout oferece uma escolha
de emissoras numa janela
separada. Perfeito para sites
mais complexos.

Berlin, Hits, Pop, Mainstraim
Rihanna feat. Drake - Work

Berlin, Pop, Rock, Hits
Depeche Mode - People Are People

Partner Player
Vantagens para emissoras
Escolha livre de cor
Personalize a cor do player

Vantagens para administradores
do site

LOG Adicione seu logo
O ntegre o seu logo acima da emissora

conforme o estilo do seu site.

escolhida.

Sub-canais e outros
streams

Mais flexibilidade

Todas as nossas emissoras e
streams simplesmente num só

adequada conforme a sua

Escolha a descrição
seleção de emissoras.

player.

Gratuito
100%
FREE
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Realce o seu site através do
plugin gratuito.

Gratuito
100%
FREE

Uma nova função para o seu
site sem custos adicionais.

Maior alcance

Aumento de duração

O radio.pt Embedded Player é
a forma mais rápida para

Com uma boa programação os
ouvintes passam mais tempo no seu

chegar à sua programação.

site.

Melhor classificação
em radio.pt

Escolha entre 30 000
emissoras de rádio

Cada ouvinte ajuda a melhorar a

Seja música, desporto ou notícias -

sua classificação na nossa
plataforma.

30.00
0

radio.pt oferece a melhor escolha.

Contacte-nos
Criamos o seu Partner Player, individual e gratuitamente, que corresponde perfeitamente ao seu estilo.
Envie-nos simplesmente um e-mail para contacto@radio.pt com o URL do site onde quer que o player
seja integrado. Por favor, inclue também a informação sobre a cor (HEX-Code). Depois criamos o códgo
apropriado para si.

Contacto
radio.net by radio.de GmbH
Mühlenkamp 59
22303 Hamburgo Alemanha
contacto@radio.pt

