PLANO COMERCIAL DE PATROCÍNIO | PROGRAMA ESPECIAL | JUNHO E JULHO/2020(1)
CAM | RIB | SCA | VAR

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.

▪ Exibição: De
20/junho a
18/julho/2020(1)

CHURRASQUEADAS 2020
Churrasqueadas é um programa especial, com 5 episódios, sobre
uma das grandes paixões nacionais.
Serão receitas, dicas, curiosidades, tudo sobre o mundo do
churrasco. Apresentado por José Almiro, o famoso Zé, o
programa mostrará que churrasco não é só carne e sal grosso, mas
também diversidade e qualidade em diversos tipos de cortes!
Aproveite essa oportunidade exclusiva, com uma proposta de
patrocínio desse especial que levará sua marca aos mais de 11,7
milhões de telespectadores da cobertura EPTV, distribuídos em
317 municípios no interior de São Paulo e Sul de Minas Gerais.
▪ Exibição: de 20/junho a 18/julho/2020(1)
▪ Horário: manhãs de sábado, a partir das 8 horas.
A comunicação prevê o patrocínio do programa especial.
Confira a seguir!

▪ Horário:
sábado, a partir
das 8h.
▪ Gênero: Show
▪ Sigla: CHUR

Programa
especial com
5 episódios.

Esquema Comercial
Mercado

CAM | RIB | SCA | VAR

Período de veiculação

De 20/junho a 18/julho/2020(1)

Target

Geral pessoas

Nº total de inscrições

20, sendo:

Descrição
PERÍODO

Vinhetas de abertura /
encerramento
Vinhetas de passagem
Comerciais de 30” (MAIS) (2)

De 20/junho a 18/julho/2020(1)

Nº de cotas

2

Previsão individual |
Telespectadores (3)
VALOR TOTAL POR COTA | MÍDIA TV

Nº DE INS

DURAÇÃO

ASSINATURA

10
5
5

30”

5” cada patrocinador
5” cada patrocinador
-

CAM

RIB

SCA

VAR

REDE

Cerca de 2 milhões

Cerca de 3 milhões

Cerca de 2 milhões

Cerca de 2 milhões

Cerca de 9 milhões

R$ 30.920,00

R$ 17.430,00

R$ 7.930,00

R$ 5.560,00

R$ 61.840,00

Observações gerais
•Preço fixo;
•Prazo de comercialização: até às 16h (horário de Brasília) do dia 29/maio/2020.
•A veiculação está condicionada à comercialização de pelo menos uma cota.
•Esta proposta de patrocínio, bem como os comerciais avulsos no intervalo do especial, não poderão ser comercializados para clientes concorrentes da Perdigão – Linha Na Brasa (suínos,
linguiças, aves).
•Reservamo-nos o direito de exclusividade na veiculação.
• O intervalo comercial do programa terá comercialização avulsa, assumindo o valor do programa Mais Caminhos (MAIS) conforme lista vigente no período da veiculação (30”, 15” e 10”).
•A mídia será administrada pelo Marketing da EPTV e poderá ocorrer alteração em virtude da disponibilidade, sem comprometer a entrega, mantendo a relação previsto versus exibido no
total do projeto. O acerto de contas dar-se-á no final do projeto, pelo total de inserções exibidas.
•O uso da marca do programa deve ser submetido à avaliação e autorização do Marketing da EPTV.
•A assinatura do material será precedida de “oferecimento”.
•A produção das vinhetas de 5” (texto de até 8 palavras) e comercial de 30” são de responsabilidade do patrocinador e devem estar de acordo com as normas e práticas comerciais da TV
Globo.
•Entrega do material: o patrocinador deverá enviar as assinaturas até o dia 05/junho/2020.
•Valores pagos à EPTV | Mídia TV: 15 d.f.m.
• 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.
• As datas dos programas poderão ser alteradas de acordo com a grade de programação da TV Globo.
•A EPTV se reserva o direito de exibir chamadas sem a marca do patrocinador, em função de necessidade estratégica e/ou promocionais. Os vídeos serão produzidos pela EPTV 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.
•Pós-venda: o cliente receberá um relatório/vídeo após o final da veiculação, a ser desenvolvido pelo Marketing da EPTV.
•(1) Essas datas são uma previsão e poderão ser alteradas de acordo com a grade da Programação TV Globo e EPTV.
•(2) Programação Local: MAIS (Mais Caminhos) programa exibido aos sábados, às 8h.
•(3) Previsão com base na simulação realizada em 10/fev/2020, podendo variar em função do período de exibição do plano;
•Fonte: Kantar Ibope Media - Media Workstation – Campinas – outubro/2019, Ribeirão Preto – setembro/2019, São Carlos - abril/2019 e Varginha – junho/2019.

MARKETING | EPTV
marketing@eptv.com.br
(19) 3776-6445

Saiba mais em negocios.eptv.com.br
ou baixe o App EPTV Negócios:

