
  SÁBADO - 14:20

PROGRAMA ESPECIAL

A  Retrospectiva 2017 RIO SUL será um programa especial exibido no 
sábado, dia 30 de Dezembro, após o Jornal Hoje que vai relembrar os fatos 

que marcaram a região durante todo o ano. A ordem cronológica vai ser 
dividida por temas como meio ambiente, perdas, estradas, avanços, 

sociedade, arte, esporte, entre outros. Após este programa especial será 
exibido na semana seguinte uma reprise dentro do Praça TV 1ª Edição, 

dividida em cinco programas. 

Uma oportunidade para gerar visibilidade para sua marca através deste 
patrocínio que busca mobilizar a população com os principais 

acontecimentos da nossa região sul do Estado do Rio de Janeiro.    

RETROSPECTIVA 2017 RIO SUL

16 Chamadas de Público

Total de 24 inserções

 01 Abertura Caracterizada de 5" 

 01 Encerramento Caracterizado de 5"

 01 Comercial do Patrocinador de 30"

 05 Vinhetas de Bloco 5" no Praça 1ª Edição (reprise)

  

SIGLA NO SIS.COM RETR

Sábado, 30 de dezembro, 14h, após o Jornal HojeDIA | HORÁRIO

ESQUEMA COMERCIAL

Nº/TIPO DE COTA

PLANO DE INSERÇÕES

(POR PATROCÍNIO)

PATROCÍNIO

02 Mercado Local | RES

MARKETING

%

PERÍODO 25 Dez a 05 Jan de 2017

PREÇO DE 30" R$ 828,00 (assume o preço do programa Rio Sul Revista)

COEFICIENTE PARA 15" 0,50

GÊNERO PROGRAMA ESPECIAL

*

45%
55%

51%
49%

SEXO CLASSE SOCIAL FAIXA ETÁRIA

Homem 04+

Mulher 04+

62%

8%

43%

4%

53%
AB 04+
C 04+
DE 04+

04 - 11
12 - 17
18 - 24
25 - 34
35 - 49
50 - 59
60+

53%

28%

28%

14%

10%

10%

5%
5%



PATROCÍNIO ESPECIAL

MARKETING

::: FID - Indica a permanência média do telespectador em um programa/faixa horária.

INTERNET

VALOR TOTAL POR COTA

MATERIAL E PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO

- Para especificações de material e prazos de implementação, consulte a Equipe de Operações Comerciais através do e-mail opec@tvriosul.com.br

CONSIDERAÇÕES GLOBO.COM

- A assinatura do PI pelo ANUNCIANTE ou AGÊNCIA obriga as partes e seus sucessores, a qualquer título, tanto aos termos do próprio PI quanto aos termos e 

condições estabelecidos no Manual de Práticas Comerciais da Globo.com.

- A Globo.com se reserva o direito de proceder alterações na estrutura do conteúdo dos sites, e, eventualmente, substituições nos formatos originalmente 

previstos no plano de inserções. Em nenhum caso haverá prejuízo na entrega comercial para o anunciante.

- Custos estimados de produção orçados à parte, sendo total responsabilidade do cliente. Sobre este valor não há negociação, comissão da agência e 

descontos.

- De acordo com a sinalização de interesse e adequação do projeto aos objetivos do anunciante, faz-se necessária a consulta aos envolvidos e responsáveis 

pelo(s) site(s) em questão, que devem aprovar e autorizar o andamento da proposta comercial final, bem como analisar, orçar e estimar um cronograma para as 

possibilidades de desenvolvimento da ação. Esse processo necessita de um prazo para ser realizado a ser estipulado de acordo com a complexidade do projeto.

- Tanto os preços, quanto as propriedades apresentadas poderão ser revistas no momento da aprovação.

- A disponibilidade de entrega está sujeita à consulta no momento da aprovação do plano.

- A criação de um projeto especial deve ser firmada sob a parceria entre veículo, agência e anunciante.

OBSERVAÇÕES
::: Base Lista de Preços Out/17 a Mar/18. 

::: Prazo de comercialização: até às 16 horas do dia 20 de Dezembro de 2017.

::: A dinâmica de programação pode implicar em alterações no planejamento original, que não afetarão a qualidade de comunicação do 

plano comercial. 

::: As vinhetas (5") de abertura e encerramento, chamadas de público e bloco deverão apresentar somente marca e slogan (texto máximo de 

até 8 palavras); não será aceita nenhuma menção a ofertas, promoções e preços, tanto em vídeo quanto em áudio. 

::: Cada cota será comercializada por uma categoria de produto.

::: O acerto de contas se dará no final do projeto pelo total de inserções exibidas e não pelo item isolado.

::: Não existe reserva especial para abrigar os comerciais. Favor consultar o Atendimento Comercial.

::: As datas e os itens do esquema comercial estão sujeitos à alteração, sem que haja ônus para os patrocinadores.

* KANTAR IBOPE MEDIA WORKSTATION - 17 A 23 DE MAIO DE 2017 - Dados da Faixa Horária.

Nº DE COTAS: 2

R$ 7.990,00


