PROGRAMA ESPECIAL

O PROGRAMA

ALTO-FALANTE ESPECIAL – EM CASA

Que tal levar a festa junina* para dentro da casa do

telespectador? Ninguém precisa sair do isolamento
social para aproveitar o clima junino, então preparem o
vestido de chita, a camisa xadrez, o chapéu de palha, a

comida e bebida típica porque vem aí o Arraiá do
Alto-Falante em casa.
Mesmo estando todos em casa não podemos deixar esse
dia tão especial de São João passar em branco.

*Festa junina é o nome das festas que ocorrem habitualmente em junho ou
julho dedicadas aos três santos de maior adoração dos brasileiros: Santo
Antônio, São Pedro e São João.
FONTE:

Super Beal. Site Clique aqui

O PROGRAMA
Exibimos a nossa segunda live sertaneja com Juninho
Campos e seus convidados Rodrigo Gavi e a dupla Jô e

Samuel. A live durou 70 minutos na TV, alcançando mais de
625 mil pessoas diferentes e na internet, teve conteúdo
extra, com mais 36 minutos de muita música, atingindo 1.794
visualizações provenientes de 507 usuários.
Estamos no mês de julho, e ainda da tempo de dançar muito
forró, enfeitar a casa e curtir uma boa brincadeira com a

família.
E aproveitando todo o sucesso que as lives da TV Rio Sul
vem alcançando, o programa Alto-Falante em casa fará a sua
terceira live no dia 25 de julho, sábado, logo após o Jornal
Hoje. Vamos transformar a casa do telespectador em uma
verdadeira festança com muita alegria e música boa.

O PATROCÍNIO
O patrocinador assinará as chamadas de público para a exibição do
programa, vinhetas de bloco nos telejornais RJ1 e RJ2, vinheta de
abertura e encerramento do programa, vinheta de passagem de

bloco (intervalo do programa) e insert de vídeo da marca na
transmissão.
A comunicação é uma importante aliada em tempos difíceis. Estamos
em um momento que as marcas precisam levar alegria, relaxamento,
preservando a saúde mental das pessoas. Essa é uma forma de estreitar
o relacionamento com o público.

A sua marca estará associada a um programa que obteve ótima
repercussão em suas primeiras lives transmitidas.
A exibição desse especial será em multi-telas (TV aberta, página do
Alto-Falante no Gshow e Facebook).

