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Uma pesquisa realizada pelo Sebrae no início de abril identificou que o segmento de petshops e serviços veterinários chegou a registrar queda

de 51% no faturamento. No entanto, o setor absorveu o impacto e já mostra uma recuperação bastante sólida. Desde o início da pandemia, o

setor disparou em 30%. A explicação da recuperação é óbvia. Da mesma forma que humanos estocaram alimentos e medicamentos, por

exemplo, os donos dos pets também se preocuparam em garantir a alimentação, saúde e bem-estar de seus bichos de estimação.

De acordo com a analista do Sebrae, Hannah Salmen, o confinamento obriga o dono a passar mais tempo com seu pet o que também abre

espaço para atenção com o animal. “Passar mais tempo em casa significa ampliar essa conexão, estar mais atento à sua alimentação, ao

enriquecimento ambiental, com atividades que possam demandar brinquedos e outras atividades”, analisou a especialista em uma entrevista à

revista Pequenas Empresas Grandes Negócios.

A verdade é que o desempenho do setor já vem em ascensão nos últimos anos. De acordo com o IBGE, existem mais de 139 milhões de

animais de estimação no país. Por trás deles, donos ávidos por novidades para agradar seus bichinhos. O resultado é um mercado aquecido

que, antes da pandemia, projetava um faturamento de R$ 20 bilhões em 2020. Hoje, o Brasil é o segundo maior mercado pet do mundo,

com 5% da fatia do faturamento global, de US$ 124,6 bilhões.

MERCADO PET

Fonte: https://site.cndl.org.br/mercado-pet-prova-sua-forca-frente-a-pandemia/

FORÇA FRENTE À PANDEMIA



Todos os anos a TV Rio Sul promove o evento Caminhada do Amicão, que é sucesso absoluto na região, reunindo toda a família para uma

divertida caminhada com seu melhor amigo e também oferece vários serviços para os pets.

Este ano, devido a pandemia não será possível realizar o evento, mas para continuar prestando serviço ao público com interesse em pet e também

proporcionar a associação da marca ao mesmo, desenvolvemos o projeto “Amicão Em Casa”, que contempla 4 produções de vídeos com dicas

sobre o mundo pet, uma live no instagram da TV Rio Sul (@oficialtvriosul) com um especialista que vai bater um papo sobre os nossos “aumigos”

e vinhetas de bloco nos jornais Praça TV 1ª e 2ª Edição. No digital o patrocinador terá visibilidade através de banners de divulgação.

As dicas falam sobre cuidados, brincadeiras, banho e alimentação para os pets, além de convidar para assistir a live, uma excelente oportunidade

de gerar experiência com este público. A live acontecerá no dia 27 de julho (segunda-feira)* e o horário será escolhido pelo público através de

uma enquete no instagram, gerando interação e ainda mais audiência.

*Dia da semana de maior audiência de acordo com o relatório de Gestão de Redes Sociais, Mlabs.

OPORTUNIDADE



Previsão de Sinopse:

VT 01 – Cuidados com o pet durante o banho

Amicão em casa,

Como dar banho no seu melhor amigo em casa...

Primeiro, separe tudo que for precisar,

Escove bem os pelos para remover o excesso e os nós,

Coloque o algodão nos ouvidos para protegê-lo da água.

Verifique que não tenha nada no ambiente que possa machucá-lo;

Aplique o shampoo, começando pelo corpo e finalize com condicionador.

Seque com uma toalha e use o secador numa temperatura adequada.

Caracter: CONFIRA MAIS DICAS NA LIVE DO AMICÃO EM CASA, DIA 27 DE JULHO,

ÀS...

Oferecimento....

VT 02 – Como entreter seu melhor amigo na quarentena

Amicão em casa,

Como entreter seu melhor amigo na quarentena...

Crie brincadeiras que o façam gastar energia. Jogue bolinha, esconda petiscos pela

casa. Uma boa dica é fazer brinquedos de garrafa pet e ração.

Basta pegar a garrafa e fazer pequenos furinhos, num tamanho que alimento possa

passar. Depois, coloque a ração dentro e ofereça para o seu cãozinho. Pode ter

certeza que ele vai ficar um tempão distraído.

Caracter: CONFIRA MAIS DICAS NA LIVE DO AMICÃO EM CASA, DIA 27 DE JULHO,

ÀS...

Oferecimento...

VT 03 – Importância da Vacinação e da Vermifugação e Controle de Pulgas e

Carrapatos

Amicão em casa,

Como cuidar da saúde do seu melhor amigo...

Para proteger seu cãozinho de várias doenças graves, é muito importante manter a

vacinação e a vermifugação em dia e fazer o controle de pulgas e carrapatos.

A aplicação deve ser feita de acordo com a orientação do médico veterinário.

Os cuidados são recomendados desde de filhotes a fase adulta.

Usando as medicações de forma correta, você vai garantir uma melhor qualidade de

vida para seu pet.

Caracter: CONFIRA MAIS DICAS NA LIVE DO AMICÃO EM CASA, DIA 27 DE JULHO,

ÀS...

Oferecimento ....

VT 04 – Petisco Caseiro

Amicão em casa,

Petisco Caseiro...

Para esta receita, você vai precisar só de dois ingredientes. Anota aí!

300 g da farinha de trigo integral, 100 g de purê de batata doce

Misture os dois aos poucos. Abra a massa e corte os biscoitos.

Leve ao forno a 180ºC por 20 minutos. Espere esfriar e sirva para o seu melhor

amigo, mas com moderação!

Caracter: CONFIRA MAIS DICAS NA LIVE DO AMICÃO EM CASA, DIA 27 DE JULHO,

ÀS...

Oferecimento....



INFORMAÇÕES

CLIQUE AQUI E FALE CONOSCO!

Para mais informações sobre o projeto, entre em 
contato com o Departamento de Marketing

https://api.whatsapp.com/send?phone=552433559800


PESQUISA

CLIQUE AQUI E ACESSE A PESQUISA COMPLETA

https://www.comercialonline.tv.br/Imagens/MidiaKit/MidiaKit_140_pdf_20200615113835.pdf
https://www.comercialonline.tv.br/Imagens/MidiaKit/MidiaKit_140_pdf_20200615113835.pdf



