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- VT sem custo para o patrocinador;

- Extensão da campanha no G1 regional (campanhas TV Rio Sul) e G1 nacional (campanhas Globo);

- A assinatura pode conter menção a preço/ oferta, em áudio e em vídeo (campanhas Globo);

- Vídeo de exclusividade do anunciante por 1 ano, podendo utilizar em projetos de marketing.

Por que investir em campanhas de vídeo?



EXERCITE-SE

• Uma campanha de vídeo que incentiva a prática de esporte, mostrando pessoas em busca de uma vida
saudável e mais feliz.

Sinopse:
"Aproveite bem o dia.
Movimente sua rotina.
Transforme sua atividade física em diversão.
Caminhe ao ar livre.
Faça novos amigos.
Mantenha seu corpo bem hidratado.
Pratique atividades físicas.
Exercite-se.
Oferecimento."

VALOR: R$6.500,00ACESSE O PLANO COMERCIAL

1 VT DE 30’’

http://www.comercialonline.tv.br/Imagens/Oportunidades/Oportunidades_216_pdf_20181127124828.pdf
http://negocios8.redeglobo.com.br/CampanhasVideo/Paginas/exercitese_2018_2019.aspx


• Uma campanha de vídeo com dicas para aproveitar melhor seu dia e o deixar mais alegre.

Sinopse:

“Desafio
Encare um desafio.
Crie momentos simples.
Aprecie a natureza!
Deixe seu dia mais feliz.
Oferecimento:”

SEU DIA MAIS FELIZ

ACESSE O PLANO COMERCIAL

“Boas energias
Cultive boas energias.
Invista nos seus sonhos.
Divirta-se.
Deixe seu dia mais feliz.
Oferecimento:”

VALOR: R$5.600,00

2 VT’s DE 15’’

http://www.comercialonline.tv.br/Imagens/Oportunidades/Oportunidades_225_pdf_20181127125933.pdf
http://negocios8.redeglobo.com.br/CampanhasVideo/Paginas/seudiamaisfeliz_2018_2019.aspx


• Uma campanha de vídeo que tem o objetivo de incentivar a prática adequada e saudável de esportes e
atividades físicas.

Apresentamos cinco temas, selecione o de sua preferência:  

- “Atividade Física na Medida Certa”, 

- “Avaliação física”, “Caminhadas”, 

- “Esporte e o Verão”, 

- “Esporte é para todos”. 

VALOR: R$5.600,00

ESPORTE LEGAL

ACESSE O PLANO COMERCIAL

1 VT DE 15’’

http://www.comercialonline.tv.br/Imagens/Oportunidades/Oportunidades_355_pdf_20181119162622.pdf


• Uma campanha de vídeo que mostra os benefícios da corrida para a saúde, com objetivo de incentivar as 
pessoas a correrem e praticarem esportes. 

VAI CORRER? VEM!

ACESSE O PLANO COMERCIAL VALOR: R$5.600,00

1 VT DE 15’’

http://www.comercialonline.tv.br/Imagens/Oportunidades/Oportunidades_333_pdf_20181119163623.pdf


PREVISÃO DE RESULTADO

• Valor total do investimento: R$23.300,00
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• Investindo nas campanhas de vídeo no período de Março a Junho, 7 dias por mês, com uma mensagem
sobre o esporte e seus benefícios você impacta mais de 6,8 milhões de telespectadores, além de estar
comunicando com o público no período da Copa Rio Sul de Futsal, o maior evento esportivo da região.

Base lista de preços Out/18 a Mar/19.






