CAM | RIB | SCA | VAR

NOVEMBRO

AZUL

Novembro Azul

Prevenção. Esta é a palavra-chave para cuidar da própria saúde. Atitude. Essa é
condição necessária para conquistar a qualidade de vida. Cada vez mais, os
homens estão se conscientizando disso. É por esta razão que a campanha de

vídeo NOVEMBRO AZUL vem ao encontro do universo masculino, revelando
de que forma é possível conquistar o seu próprio bem-estar. A mensagem
aproveita para destacar a importância do exame preventivo anual de câncer
de próstata e como ele é decisivo para que os homens possam seguir em
frente, vencendo cada vez mais desafios. Ao se associar a esta iniciativa, a

marca do patrocinador é reconhecida como aquela que valoriza e estimula a
medicina preventiva.
O VT será exibido ao longo de uma programação qualificada, tanto na EPTV
como na internet no G1, para os mais de 11,9 milhões de telespectadores da

cobertura EPTV.

Esquema comercial
Mercado

CAM | RIB | SCA | VAR

Período de exibição

De 09 a 15/novembro/2020

Target

Geral pessoas

Nº total de inscrições

15

Descrição




Chamadas de envolvimento
Vinhetas de bloco PTV1(1)

PERÍODO

Nº DE INS

De 09 a 15/novembro

14
1

Mídia básica

Bom Dia Cidade(1)
Bom Dia Brasil
Jornal da EPTV 1(1)
Globo Esporte

Nº de VTs

1

Nº de cotas

Exclusiva

Veiculação
Previsão individual |
Telespectadores (2)
Mídia TV
Cross mídia internet (Sites
Globo)
VALOR TOTAL

DURAÇÃO

ASSINATURA

30”
-

7” cada patrocinador
5” cada patrocinador

Sessão da Tarde
Jornal da Globo
Terra da Gente(1)
Esporte Espetacular

REDE
Cerca de 11,7 milhões
R$ 127.880,00
R$ 6.800,00
R$ 134.680,00

Cross mídia | Internet
G1 Campinas, Piracicaba, Ribeirão Preto, São Carlos e Sul de Minas
Cotas

2

Propriedade

Site

Formatos

G1 Campinas,
Piracicaba,
Patrocínio /
Ribeirão
Pré-Roll - até
Campanha
Preto, São 30s sem skip
Vídeo
Carlos e Sul
de Minas

Dispositivo

Local

Desktop e
Mobile

Internas

Segmentaçã Faixa Horária
o
(horas/dia)

Geo*

24h

Unidade
de venda

Período
(dias)

CPM

7

Entrega
Visibilidade
determinada

33.760

* Geolocalização na área de cobertura da EPTV. As cidades podem ser consultadas em: https://negocios.eptv.com.br/midia-kit/mapa-cobertura.aspx

10%

Observações gerais
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

Preço fixo.
Prazo de comercialização: até às 16 horas do dia 09/outubro/2020.
A veiculação desse projeto está condicionada à comercialização da cota.
A assinatura do material será precedida por “oferecimento”.
A assinatura é de responsabilidade do anunciante e deverá ter 7” de imagens em movimento e texto com até 12 palavras e 5” com 8 palavras.
Conforme Lista de Preços da Globo, a identificação do anunciante ou marca deverá ser no início do texto.
Serão permitidas menções a ofertas, preços e promoções na assinatura, conforme diretrizes vigentes no momento da exibição. Consulte seu
Atendimento Comercial.
Envio do material: a assinatura deve ser enviada pelo cliente até dia 30/outubro/2020, conforme Lista de Preços da Globo, item “Material de exibição”.
Programação básica: a mídia será planejada pelo Marketing da EPTV, de acordo com a adequação ao tema. Poderá ocorrer alteração em virtude da
disponibilidade, sem comprometer a entrega.
Pós-venda: o cliente receberá um relatório após o final da veiculação, a ser desenvolvido pela EPTV.
Este material foi produzido pela EPTV para utilização privada e é proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo,
especialmente por sistemas gráficos, micro-fílmicos, 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. É proibido o uso não autorizado sob pena de
responsabilização dos infratores.
Condições de pagamento: Mídia TV e Cross Mídia - Internet: 15 d.fm.
Entrega digital: Cabe ao patrocinador arcar com os custos de envio dos seus materiais (vinhetas e/ou comerciais) através dos players homologados
pela Globo: Adstream, Adtox, A+V Zarpa e Casa do Vaticano. O faturamento é feito direto pela EPTV.
(1) Programação Local: Bom dia Cidade (BPLO) é exibido (seg. a sex.) às 7h10; Jornal da EPTV 1º ed. (PTV1) são exibidos de seg. a sab, às 12h; Terra da
Gente (TRGE) é exibido aos sábados, às 14 horas.
(2) Previsão com base na simulação realizada em 11/março/2020, podendo variar em função do período de exibição do plano.
Fonte de dados: Kantar IBOPE Media - Media Workstation – Campinas – dezembro/2019, Ribeirão Preto – setembro/2019, São Carlos - abril/2019 e
Varginha – junho/2019.
Consulte sempre seu Atendimento Comercial.

Observações internet
MATERIAL
Será exibido na internet o mesmo material produzido e veiculado pela EPTV.
O formato utilizado será o pré-roll (conforme secundagem da campanha adquirida), sem skip.
A extensão para a exibição será .mp4.
O prazo de programação do formato é de 2 dias úteis após o recebimento do material.
ENVIO E PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Para o envio de material ou dúvidas sobre os prazos de programação, consulte a Equipe de Operações Comerciais de Internet em:
opec.digital@eptv.com.br
DISPOSIÇÕES GERAIS
A EPTV Internet reserva-se o direito de proceder a 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 mídia de divulgação apenas reproduz o VT da TV e o link direciona o internauta para o site ou rede social do cliente.
A disponibilidade da entrega comercial, formatos, propriedades e preços estão sujeitos à consulta no momento da aprovação do plano.
O pagamento da veiculação do projeto será feito em 15 dfm. Para o registro desta prestação será emitida uma nota fiscal.
CONSIDERAÇÕES GLOBO
A veiculação na internet será permitida desde que haja veiculação em TV.
Não será permitida veiculação exclusiva em internet.
O período de veiculação na internet deverá estar compreendido entre o início e o fim do período de veiculação na TV;
A veiculação na internet será permitida apenas com geolocalização para o mercado adquirido na TV, exclusivo para as propriedades da Globo.com
Não é permitido o uso em mídias sociais.
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Saiba mais em negocios.eptv.com.br ou
baixe o App EPTV Negócios:

