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BORA LÁ

Não há dúvidas de que viajar é uma das

atividades mais prazerosas. A possibilidade de

conhecer novos locais, aprender culturas

diferentes e relaxar explica o sucesso desta opção

de lazer. Mas, quem vive no sul do Estado do Rio,

conhece bem a região?

A resposta é a “pegada” do Bora Lá. A cada

temporada o programa tem uma proposta

diferente, mas um objetivo em comum: visitar e

revisitar destinos turísticos com um olhar

diferente.



Depois de explorar os atrativos de cada cidade da

região, desta vez, vamos destacar os mais

diferentes passeios em grupo. Os apresentadores

vão acompanhar amigos, colegas de trabalho,

enfim, onde houver uma turma animada pronta

pra desbravar novos destinos, estaremos com eles

conhecendo cada cantinho da região. Além de

apresentar o “como chegar?”, vamos mostrar

quem são essas pessoas, as histórias por trás de

cada uma e o que os movem a pegar a estrada pra

conhecer a região. Todo esse conteúdo estará

disponível dentro da página especial do

programa no GSHOW onde o patrocinador

estará presente através de banners de patrocínio

e pré-roll. Para divulgar a página será veiculado

um banner dentro do g1.com.br/tvriosul, onde

o cliente será associado através da assinatura,

contendo logo e slogan.



São mais de 

52 mil
telespectadores

Na TV*

Na internet**

Fonte: KANTAR MEDIA WORKSTATION - Volta Redonda - 09 a 15 de abril de 2019 - Dados Individuais

Mais de 10.000

páginas vistas

Mais de 5.000

usuários

Tempo médio por acesso: 

3m03s

Dispositivos de acesso

15%

85%



Além de todo aproveitamento no digital, na

programação da TV Rio Sul, o patrocínio contempla

vinheta de abertura e encerramento, comercial do

patrocinador e chamadas convidando o público a

assistir o programa.

Como diria Mario Quintana, “Viajar é trocar a roupa da

alma!”. Então, o Bora Lá provoca uma reflexão: com

que frequência você deseja trocar a roupa da sua?

Uma excelente oportunidade para associar e fortalecer

a marca gerando grande visibilidade ao patrocinador

com este programa que vai interagir com toda a

região.



Nas Redes Sociais

O programa possui um perfil no

Instagram, @programaboralaoficial,

aonde encontra-se vários conteúdos e

novidades!!



Programa suspenso temporariamente devido ao
COVID-19 




