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Foto: Paula Dias

No dia 27 de junho, o Alto-Falante em casa

recebeu o cantor Juninho Campos, embalando a

tarde de sábado com os sucessos do sertanejo.

Junto ao artista, o programa também contou com

as participações especiais de Rodrigo Gavi e da

dupla Jô e Samuel. Foi um sucesso!

A exibição foi em multi-telas, na TV aberta durou

70 minutos, e na internet teve mais 36 minutos

de conteúdo exclusivo e muita música boa.

O público participou do início ao fim, começando

pela votação no gshow.com/altofalante para

escolher o estilo musical, e o ritmo sertanejo

ganhou com 81,95% dos votos. Durante a

transmissão da live os telespectadores tiveram a

oportunidade de aparecer no telão interativo

através da #AltoFalanteEmCasa.

A AÇÃO



A AÇÃO
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O cantor Juninho Campos, que tem mais de

30 mil seguidores em seu instagram, iniciou

lives em seu perfil, algumas semanas antes,

anunciando o Alto-Falante em casa Sertanejo.

Além disso, os convidados Jô e Samuel com mais

de 20 mil seguidores e Rodrigo Gavi com mais

de 15 mil seguidores, também convidaram os

internautas em seus perfis.

Os patrocinadores Bahall, Viqua e Zamix

estiveram presentes durante toda a ação. As

marcas foram inseridas nas chamadas

patrocinadas, vinhetas de bloco, vinheta de

abertura e encerramento, vinheta de passagem,

insert de vídeo e mídia de divulgação no G1 e

Gshow. Além de participarem de uma ação de

merchandising de conteúdo, que também contou

com a presença da Vanish.



AÇÕES DE MERCHANDISING

Foto: Paula Dias

A marca da bahall foi inserida desde o comercial, onde

demos uma palinha do sapato nas chamadas de público,

até a hora do programa, que foram feitos inserts

propositais do calçado para que no segundo bloco fosse

feita a ação de merchandising. O contexto foi o

apresentador usando o calçado da loja, citando o

conforto e a qualidade do sapato.



AÇÕES DE MERCHANDISING

Foto: Paula Dias

A Vanish esteve presente com uma ação de Merchandising

bem atrativa e leve, em que convidaram 2 blogueiras

gêmeas para testarem o produto. O apresentador Rovany

aproveitou o contexto para fazer uma brincadeira, onde

mandaria um pote de Vanish para mãe, e ela, que é

consumidora assídua dos produtos, o cobrou assim que

chegou.



AÇÕES DE MERCHANDISING

Foto: Paula Dias

No momento do merchandising utilizamos as imagens do

Plugue de Verão, onde o próprio cantor estava praticando

esportes radicais, e o mesmo disse que já saltou de

parapente e que adora. Uma ação bem leve e

descontraída, com trocas de experiências. Também foi

inserida imagens de saltos de parapente no decorrer da

ação.



AÇÕES DE MERCHANDISING

Foto: Paula Dias

O apresentador Rovany Araújo, baixou o aplicativo da

Zamix em seu próprio celular, mostrando suas

funcionalidades e aproveitou para tirar uma foto e postar

na hora na rede social, para mostrar o quanto a internet é

ultra veloz.



RESULTADO DA MÍDIA :: TV

Ao todo foram 625.946 pessoas alcançadas com a mídia. Cada telespectador viu, em média, 03 vezes a

chamada. Isso significa mais de 2.210.746 de impactos de telespectadores.

Além de toda mídia espontânea nos telejornais que intensificaram a divulgação do programa.

625.946 3x 2.210.746 R$ 2,30

*CPM por impacto de telespectadores

*Impactos



ENTREGA :: INTERNET
➢ No Gshow, foram 1.794 visualizações

provenientes de 507 usuários

➢ No facebook, foram mais de 5.000 visualizações

provenientes de 560 usuários.

➢ Com toda mídia espontânea nas redes sociais,

facebook, instagram e twitter, foram alcançados

mais de 63 mil usuários.

> Cidade com mais acessos/usuários



ENTREGA :: INTERNET

> Dispositivos e acessos



ENTREGA :: INTERNET

> Informações demográficas



PREVISTO x REALIZADO

Do patrocínio contratado, 

foi entregue 7% a mais 

do previsto.



VISIBILIDADE

TELÃO INTERATIVO

Durante a live, as marcas tiveram

total visibilidade no Telão Interativo,

de onde o apresentador Rovany

Araújo comandava a transmissão!



VISIBILIDADE

E CONTINUA NA INTERNET...

Na página oficial do Alto-Falante

no Gshow, encontra-se uma

playlist com todo o conteúdo do

programa podendo ser acessado

a qualquer hora!

https://gshow.globo.com/TV-Rio-Sul/alto-falante/playlist/veja-os-melhores-momento-do-alto-falante-em-casa-sertanejo.ghtml


VISIBILIDADE

PÁGINA DO ALTO-FALANTE NO GSHOW

Na página oficial do Alto-Falante no Gshow,

os apoiadores e parceiros contaram com

um destaque na matéria, e nessa segunda

live, os parceiros tiveram um trecho

descrevendo qual sua função na

transmissão.



VISIBILIDADE

E CONTINUA NA INTERNET...

A live também fica salva no

facebook oficial da TV Rio Sul,

podendo ser acessada a qualquer

hora!

https://www.facebook.com/watch/live/?v=623566244941414&ref=watch_permalink
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VÍDEO DE PÓS VENDA

Clique aqui e veja o vídeo de pós venda

https://comercialonline.tv.br/Video/174


comercialonline.tv.br


