
PLANO COMERCIAL

OPORTUNIDADES COMERCIAIS
Intervalo Comercial | Patrocínio de Programa Especial | Merchandising



VIVER MAIS
melhor idade

Eles estão mais independentes financeiramente e

sempre prontos a viver novas experiências. Não

estamos falando dos jovens e sim, de quem tem

mais de 60 anos. O maior acesso à saúde e

qualidade de vida tem permitido um aumento na

expectativa dessa fatia da população, que se

reflete em mudanças no perfil de consumo da

também chamada “melhor idade”. Enquanto você

pensa que eles estão em casa, tranquilos, na

realidade estão programando a próxima viagem.

Quem chega nessa fase da vida quer

simplesmente VIVER + e melhor, uma vez que já

está com outras etapas da vida cumpridas - na

maioria das vezes, casa própria, filhos criados e

uma renda que vem da aposentadoria, negócios

ou imóveis.



A renda garantida faz com que esta

geração consiga se planejar e se incluir

no mercado de consumo. Chegar aos

60, 70 anos bem e ultrapassar os 80

com saúde e qualidade de vida é uma

situação cada vez mais comum nos dias

de hoje. A pirâmide etária mudou, tanto

no Brasil quanto em grande parte do

mundo. A nova terceira idade está à

procura de produtos e serviços que

atendem aos seus anseios, um

movimento que, está estimulando o

surgimento de oportunidades de

negócios a quem está de olho nesse

público cada vez mais consumidor. Esse

novo programa da TV Rio Sul pretende

traçar o perfil de quem tem mais idade

e mostrar através da história de vida de

cada personagem, como eles vem se

mantendo mais ativos do que nunca.



No digital compartilharemos todas essas experiências

em uma página especial do programa dentro do

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 e no gshow.com/tvriosul, onde o

cliente será associado através da assinatura, contendo

logo e slogan.

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.

Invista neste novo programa, uma excelente

oportunidade para associar e fortalecer a marca,

gerando grande visibilidade ao patrocinador.



São mais de 

52 mil
telespectadores

Na TV*

Na internet**
Dispositivos de acesso

20%

80%

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



Programa suspenso temporariamente 
devido à Pandemia do COVID-19




