MERCHANDISING

SABORES DAQUI
além da receita

Feche os olhos e tente lembrar do sabor daquela
comida gostosa que só a sua mãe, avó, ou aquela
pessoa querida, sabiam fazer. Ou então, puxe pela
memória aquele tempero que você provou
durante um passeio que deixou saudade.
Essa é a essência do Sabores Daqui, a nova
atração que o cardápio da TV Rio Sul põe à mesa
nas manhãs de sábado. E nossa receita é simples:
Procure pelas 24 cidades do sul do Estado do Rio
de Janeiro, aquela receita que só tem por aqui;
adicione uma boa dose de curiosidade sobre a
história que envolve essa receita, descubra o
personagem por trás desse prato e os segredos
que só essa pessoa tem pra chegar a esse sabor e
compartilhe com o público. A proposta do
programa não se limita em passar a receita, e sim,
explorar a história, os personagens e tudo aquilo
que fez desses sabores, os Sabores Daqui.

Inserido em uma programação líder de
audiência e credibilidade em toda a
região sul do Estado do Rio de Janeiro,
como a da TV Rio Sul, melhor ainda!
O Sabores Daqui possibilita ações de
merchan, com amplas oportunidades
para diversos tipos de marcas e
produtos aparecerem no instante em
que o telespectador estiver mais atento,
com total adequação, eﬁciência,
estratégia e rentabilidade para o
patrocinador. Capaz de mudar hábitos
de consumo, lançar moda, reverter
comportamento, promover um produto
e estimular o consumo de forma
adequada e consciente. O anunciante
pode assim capitalizar para sua marca a
sinergia com o programa, seus
personagens e apresentadora.

5 motivos para investir no
MERCHAN
1. O merchan trabalha o lado emocional
do telespectador
2. A marca está inserida no conteúdo e
perfil do programa

3. Relacionamento do telespectador com
o programa é a chave do sucesso
4. As ações de merchandising podem
deixar marcas famosas
5. A apresentadora atesta marcas e
produtos

Na TV*

Sexo

São mais de

112 mil
telespectadores

Na internet**
Mais de 6.800 páginas
vistas por mês
Mais de 4.000 usuários
únicos por mês
Tempo médio por acesso:

4m05s

61%

39%

Dispositivos de acesso

20%

80%
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