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Relacionamento
que fortalece
parcerias
Proximidade entre empresários e executivos 
de venda do Grupo Arauto busca atender 
aos anseios dos clientes e levar resultado

Uma programação eclética e antenada com as novidades e os dese-
jos do seu público. Promoções que contemplam os ouvintes diariamente. 
Informação a todo instante produzida pela equipe de jornalismo do 
Grupo Arauto. Irreverência e alegria traduzidas pelo time de locutores. 
Para completar a receita, a equipe comercial precisa andar afinada 
para gerar, mais do que resultados financeiros, a satisfação de quem 
aposta na Arauto FM como sua emissora, para evidenciar sua marca 
e seus produtos. E não são poucos os empresários que estreitam esta 
relação de parceria há oito anos.

O gerente comercial do Grupo Arauto, Maiquel Thessing, destaca 
o relacionamento e o resultado como chaves para o sucesso. “Muito 
além da troca de um produto por dinheiro, nossas relações comerciais 
são baseadas no conhecimento, no estudo e na aplicação de um ser-
viço humano, sólido e especial. Nossa comunicação é olho no olho, 
sempre com tecnologias para desenvolver estratégias, ações e ir além 
da expectativa. Temos como missão gerar experiências gratificantes 
aos clientes e surpreender com serviços personalizados, a fim de pro-
porcionar grandes resultados. Arauto é sinônimo de transparência e 
comprometimento. Todos os dias, trabalhamos para criar uma conexão 
permanente com nossos parceiros e traduzir de forma clara aquilo 
que as marcas desejam dividir com o mercado. O time comercial está 
alinhado para surpreender”, destaca Thessing, que externa gratidão a 
todos os clientes e parceiros que escolheram a Arauto FM para investir 
e disseminar sua marca pelos Vales do Rio Pardo e Taquari.
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Na imagem de capa, Simone Rockenbach com o filho Davi, de 4 anos, conta os 
dias para o nascimento de Luíza. Desde a espera, na barriga, a música conecta, 
alegra e comunica.


