Edição Especial Economia

SOMOS EP – EMPRESAS PIONEIRAS
Soluções integradas de comunicação para sua marca

Usamos o poder e a
estratégia de nossos
veículos, para
proporcionar força e
Empresas Pioneiras é um grupo com mais de 40 anos de história, que
começou com a EPTV - Afiliada Rede Globo e, hoje, soma diversas empresas
que oferecem uma multiplataforma de comunicação nas regiões mais
importantes e economicamente relevantes do país: Campinas, Ribeirão Preto,
São Carlos e Sul de Minas.

resultados para sua
marca.
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AMPLO PORTFÓLIO DE EVENTOS
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Experiências de marca
para inúmeros segmentos
de mercado
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BUSINESS DAY
O Centro de Eventos Ribeirão Shopping sediará no dia 22 de
novembro de 2021, o Business Day Edição Especial Economia.
Especialistas de diversas áreas debaterão sobre economia, política e
sociedade. É um dia de debates sobre o cenário atual e futuro para o
país e a cidade de Ribeirão Preto.

Evento dia
22/novembro/2021
Serão 3 debates
com início às 13h
e média de 90
minutos de duração.
A palestra especial
tem início às 20h.

O evento abrange diversos públicos. De estudantes até grandes
empresários. Ou seja, o Business Day Edição Especial Economia é voltado
a todos que se interessam pelo o que acontece na cidade e no país.

Local:
Centro de Eventos
Ribeirão Shopping

PALESTRANTE
MÁRIO SÉRGIO CORTELLA
Filósofo, escritor, com mestrado e doutorado em

educação e professor titular da PUC-SP, com docência e
pesquisa na pós-graduação em Educação. É professorconvidado da Fundação Dom Cabral.
Foi Secretário Municipal de Educação de São Paulo
(1991 - 1992), tendo sido antes Assessor Especial e
Chefe de Gabinete do prof. Paulo Freire.
Comentarista da Rádio CBN nos programas

Academia CBN e Escola da Vida. Possui mais de 30
livros publicados.

CROSS MÍDIA
TELEVISÃO E RÁDIO

(Rotativo I 06h às 00h)

Mercado

(Rotativo I 06h às 00h)

RIB

Período de Veiculação

15 a 22 de novembro/2021

Secundagem do material

15”

30”

30”

Nº de Inserções

10

150

150

Assinatura por patrocinador

Logotipo + citação

Menção da marca em áudio

MATERIAL PROMOCIONAL
Propriedade de Arena

✓

Circuito Interno do Shopping*
(VídeoWall; Vídeo Circuito; Porta Centro de Eventos; Redes sociais do Ribeirão Shopping)

1

Menção da Marca na Locução do Apresentador

Unid

Área Exclusiva para ativação com identificação
*O Ribeirão Shopping possui uma circulação média de 5.000 pessoas por dia. Sendo assim, para
impactarmos maior número possível, utilizaremos os meios de divulgação disponíveis para o CERBS.

ATIVAÇÃO DA MARCA

O patrocinador poderá desenvolver outras ações de
ativação e de relacionamento com o público no
evento. Todas de responsabilidade do patrocinador e
mediante aprovação prévia da organização.

RESUMO DE COTAS

APRESENTA

PATROCÍNIO

APOIO

1.000

✓

✓

-

Vídeo de 15” antes de cada debate

10

✓

-

-

Vídeo de 10” antes de cada debate

1

✓

✓

-

Convites

1

50

12

4

Unid

✓

✓

✓

MATERIAL PROMOCIONAL / QUANTIDADE
(Aplicação do logotipo de Assinatura)
Circuito Interno do Shopping

Espaço Lounge no Foyer
MÍDIA / INSERÇÕES
(Citação da Marca)
EPTV

✓

-

-

Rádio

✓

✓

-

Nº DE COTAS

1

5

19

60.000,00

20.000,00

6.000,00

Valor de Investimento

OBSERVAÇÕES
GERAIS

•Os patrocinadores atuais têm prioridade de renovação deste projeto até as 16h (horário de Brasília) do dia 01/jun/2021.
•Prazo de comercialização desse projeto: até às 16h (horário de Brasília) do dia 15/out/2021.
•A realização desse evento está condicionada à comercialização de venda de cotas.
•A produção dos VTs é de responsabilidade da OA Eventos. A organização poderá veicular comerciais de apoio sem a aplicação de marca dos patrocinadores.
•Esse material será produzido pela O.A. para utilização privada e é proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, especialmente por sistemas

gráficos, microfílmicos, reprográficos, fonográficos e videográficos, bem como qualquer alteração/edição em seu conteúdo. Essas proibições aplicam-se também às
características gráficas da obra e à sua editoração. Proibido o uso não autorizado sob pena de responsabilização dos infratores.
•Uso da marca do evento deve ser submetido à avaliação e autorização da OA Eventos.
•O evento é uma iniciativa OA Eventos e Virazóm Eventos.
•A OA Eventos se reserva o direito de alterar itens relacionados a propriedades de arena, data e/ou local, adequando-os às necessidades do evento.
•A OA Eventos poderá comercializar Cotas de Arena e/ou Apoio não conflitantes com os patrocinadores do projeto.
•Para confecção de materiais, o patrocinador deverá enviar sua logomarca com fundo transparente em arquivo extensão .ai, .eps, ou .cdr, com no mínimo 300 dpi, para a
O.A. (izadora.prates@oaeventos.com.br), até às 16h (horário de Brasília) do dia 20/out/2021, com manual de aplicação. A inclusão da logomarca do cliente fica
condicionada à data da comercialização do projeto, em virtude do prazo de fechamento para impressão.

•Valor pago à OA Eventos até: 20/out/2021.
•Outras ações promocionais poderão ser realizadas mediante consulta e aprovação da OA Eventos. Os custos dessas ações são por conta dos patrocinadores. Não será
de responsabilidade da OA Eventos a colocação e retirada de materiais extra promocionais, que não sejam do evento, conforme plano comercial acordado.
•Pós-venda: o cliente receberá um relatório após o final da veiculação, a ser desenvolvido pelo OA Eventos.
•Consulte sempre seu Atendimento Comercial.

