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A primeira temporada do ZERO1, atração jovem
voltada ao mundo do entretenimento, foi exibida
entre outubro/16 e janeiro/17 e foi um grande
sucesso entre o público em geral, incluindo os geeks,
nerds e amantes de videogames e cultura pop.

Após uma rápida pausa, o programa voltará com
tudo na sua segunda temporada, com estreia no dia
20 de maio/17. Tiago Leifert abordará mais uma vez
o mundo dos games, filmes, séries, lançamentos
tecnológicos, eletrônicos, histórias em quadrinhos,
animes, feiras e eventos. E continuará fazendo de
forma descontraída e bem humorada o gameplay
de jogos – geralmente na presença de jogadores
profissionais – e comentários sobre filmes e making
ofs.

Aos anunciantes, o ZERO1 continua oferecendo
ótimas oportunidades de patrocínio, merchandising
e licenciamento, passando pelo intervalo comercial,
seja com inserções nacionais ou locais.

MARKETINGMARKETING

PASSAMOS PARA A ! 2ª FASE
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COMO FOI A 1ª TEMPORADA



Fonte: DAX | 22/10/2016 a 29/01/2017. 

Os episódios da 1ª temporada de Zero1 também foram visualizados na Globo.com!

M a i s  d e

220 mil pessoas
c o n s u m i n d o

428 mi l  v ídeos
entre íntegras e trechos

C a d a  i n t e r n a u t a
permaneceu, em média, 

1 1  m i n u t o s
visualizando os vídeos do

Z e r o 1
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ZERO 1 NA GLOBO.COM



+ de 41 mil
ativações no Twitter

27.579
Tweets

13.962
Retweets

Fonte: Endeca | Oracle | Período 21/10/2016  a  14/02/2017 

TWEETS ESPONTÂNEOS
pedindo por mais tempo de programa
são maioria entre os comentários!

@RCruzEscritor
Caraca! @TiagoLeifert fazendo  
gameplay na globo! eu vivi pra 
ver isso! QUEREMOS MAIS TEMPO! 
#zero1

@detremura
#Zero1 dura menos que os 
momentos felizes na minha 
vida

@moreiratwt
Oba! Começou Zero 1 e 
assim que eu terminar de 
digitar esse Tweet o 
programa já vai ter 
acabado. @zeroumoficial
#Zero1 

@Adrinetojj
Queremos mais tempo de 
#zero1
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ZERO 1  NAS REDES SOCIAIS



ESQUEMA COMERCIAL



268,50

Sábados, após o Altas Horas
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