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CAMPINAS

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

Usamos o poder e a
estratégia de nossos
veículos, para proporcionar
força e resultados para sua
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.

marca.

PONTE PRETA
ACidade ON CAMPINAS

Uma nova página que reúne toda a emoção, diversão, luta,
história, dribles e gols da Ponte Preta!

A Macaca é uma das muitas paixões do povo campineiro e
merece uma página especial focada em atualizar o torcedor de
tudo o que rola no universo da Ponte Preta! Associe a sua
marca a uma paixão nacional e que fala tanto ao coração da
nossa região!

1 mês a
definir pelo
patrocinador/2021

Na área de cobertura da EPTV Campinas
cerca de 1.6 milhão de pessoas têm
interesse no tema ESPORTE.
Desses, 91% ACESSARAM A INTERNET
nos últimos 30 dias e 90% buscaram pelo
tema FUTEBOL.

Fonte: Kantar IBOPE Media | Target Group Index | Grande Campinas | BR TG 2020 I (2019 1s + 2019 2s) - RM Campinas v1.0(Pessoas) | Choices 4| *Valores extrapolados para área de cobertura da EPTV Campinas (4.673.109)

CAMPINAS E REGIÃO
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Maxiboard 1

Home e Internas:
Desktop

Maxiboard 2

Home: Desktop

Maxiboard 3

Home e Internas:
Desktop

A Cidade On
Campinas

Mídia de Apoio

Unidade de Venda Período (dias)

Patrocínio

Home e Internas:
Desktop e Mobile

Retangulo 2

Home e Internas:
Desktop e Mobile

Mobile Fixo

Home e Internas:
Mobile

Visibilidade

100% Visibilidade

30

C.P.M
Retangulo 1

Entrega
Determinada

200.000

10%

INVESTIMENTO POR COTA

PÁGINA ESPECIAL – PONTE PRETA

PERÍODO

30 dias a definir/2021

Nº DE COTAS

EXCLUSIVA

INVESTIMENTO

R$ 4.500,00

OBSERVAÇÕES
• Preço Fixo.
• Prazo de comercialização: 30 dias antes da data da efetiva publicação na página especial.
• A veiculação desse projeto está condicionada à comercialização das cotas.
• Outras ações promocionais poderão ser realizadas mediante consulta e aprovação do ACidade ON.
• Pós-venda: o cliente receberá um relatório após o final do evento, a ser desenvolvido pelo Marketing.
• Consulte sempre seu Atendimento Comercial.

OBSERVAÇÕES
DOS MATERIAIS
• A produção dos formatos da mídia de divulgação deste projeto será de responsabilidade da equipe ACidade ON .
• Para a produção da mídia de divulgação, a agência/cliente enviará logomarca com fundo transparente, formato vetorial (Illustrator CS, .ai) ou Bitmap (Photoshop
CS, .psd) com fundo claro/escuro e vertical/horizontal, encaminhando também o manual de aplicação da referida marca para a produção dos formatos acima
indicados.
• A mídia de divulgação direciona o internauta para a página especial do projeto.
• O prazo de implementação dos formatos é de 5 dias úteis após o recebimento da logomarca/material.
• A produção dos formatos de mídia de patrocínio e/ou apoio desta página especial será de responsabilidade do cliente/agência. Os formatos estão especificados
em https://negocios.empresaspioneiras.com.br/pdf/midia-kit/midia_Kit_ACidade_ON_2020.pdf .Serão aceitos apenas materiais produzidos em formatos de
imagem (.jpg ou .gif) ou em HTML5.
• A mídia de patrocínio direciona o internauta ao site do patrocinador.
• O prazo de validação dos formatos enviados pelo cliente/agência, pela equipe ACidade ON, é de 1 dia útil após o recebimento da material. A peça deverá ser
enviada com 3 dias úteis de antecedência à data de sua veiculação para se prevenir da necessidade de algum ajuste técnico.

ENVIO E PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
• Para o envio de logomarca/material ou dúvidas sobre os prazos de implementação, consulte a Equipe de Operações Comerciais de Internet em:
opec.digital@eptv.com.br

OBSERVAÇÕES
DISPOSIÇÕES GERAIS
• O fornecimento de conteúdo para o desenvolvimento e atualização da página especial é de responsabilidade da Equipe ACidade ON
• A ACidade ON reserva-se o direito de proceder alterações na estrutura do conteúdo dos sites ao longo do ano, e, eventualmente, substituições nos formatos

originalmente previstos no plano de inserções. Em nenhum caso haverá prejuízo na entrega comercial para o anunciante. A entrega estimada de impressões
referente ao Cross Mídia internet tem como base a análise histórica de audiência de páginas especiais similares anteriormente publicados em nossos sites.
Portanto, o volume de entrega estimada prevista no plano comercial pode variar de acordo com a audiência real da página deste projeto no período de sua
publicação.
• A disponibilidade da entrega comercial, formatos, propriedades e preços estão sujeitos à consulta no momento da aprovação do plano.
• O pagamento da veiculação da presente página especial será feito em 15 dfm e para o registro desta prestação será emitida uma fatura.
•

Para o pagamento da produção de internet desta página especial será emitida uma nota fiscal.

CONSIDERAÇÕES ACIDADE ON

• A assinatura do PI pelo ANUNCIANTE ou AGÊNCIA obriga as partes e seus sucessores, a qualquer título, tanto aos termos do próprio PI quanto aos termos e
condições estabelecidos no Manual de Práticas Comerciais . Custos estimados de produção orçados à parte, sendo total responsabilidade do cliente. Sobre este
valor não há negociação, comissão da agência e descontos. A criação de um projeto especial deve ser firmada sob a parceria entre veículo, agência e
anunciante. Os formatos publicitários não contemplados no plano comercial poderão exibir anúncios de outros clientes, mesmo que sejam do mesmo segmento
do patrocinador do projeto.
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