SUL DE MINAS

VAR

ESTAÇÃO AGRO REGIONAL
Responsável

por grande

parte

das

exportações,

o

agronegócio impulsiona a economia brasileira. A página
especial “Estação Agro Regional”, trás informações objetivas
e diretas sobre o empreendedorismo desta extensa área,
mostrando as inovações tecnológicas no campo, a direção
do agrobusiness local, exportação, eventos, feiras regionais,
entre outros. Trazendo análises do segmento mercadológico
da

economia

brasileira

e

regional

que

movimenta

constantemente o PIB. Associando sua marca a está página,
ela

se

destacará

junto

ao

ramo

do

agronegócio,

impulsionando seu mercado ao poder do agronegócio!

30 dias a
deﬁnir

PERFIL DOS INTERNAUTAS – G1 SUL DE MINAS
SEXO* (%)

51,3

Mobile

79,21%

Desktop

20,79%

48,7

FAIXA ETÁRIA* (%)

Usuários

2.675.621

Visualizações de
Página

4.957.306

Média da Sessão

00:43 Segundos

(1) Fonte: Google Analytics- G1 Sul de Minas. Agosto e Setembro de 2020

A CREDIBILIDADE E A AGILIDADE DOS PORTAIS EPTV
GARANTEM AO ANUNCIANTE AS MELHORES
OPORTUNIDADES PARA ASSOCIAÇÃO DE SUA MARCA.

G1
LÍDER EM AUDIÊNCIA NA
CATEGORIA DE NOTÍCIAS, O G1
EPTV É SINÔNIMO DE
INFORMAÇÃO COM O MAIS
COMPLETO NOTICIÁRIO
REGIONAL

FORMATOS
CONFIRA OS FORMATOS EM
NOSSO SITE, OU SE PREFERIR,
BAIXE NOSSO APP EPTV
NEGÓCIOS.

HÁBITOS DE CONSUMO E PERFIL
Dos internautas do Globo.com SUL DE MINAS, nos últimos 30 dias:

76% trabalham

76% Aﬁrmam que a
Internet os ajuda a
planejar e reservar
viagens

65% Participam
de reuniões com
seus amigos

93% Concordam que é
importante respeitar
tradições e costumes

82% das pessoas utilizam
a internet de forma
primária quando precisam
de Informação

59% Estão dispostos a
mudar de estilo de vida
para beneﬁciar o meio
ambiente.

(2) Fonte: Kantar IBOPE Media | TGLight| Varginha (Jun/2019) V.23.08.2019 - Pessoas | Base: Acessaram Globo.com nos últimos 30 UD ( 523.000)

HÁBITOS DE CONSUMO E PERFIL
Dos internautas do Globo.com do SUL DE MINAS, nos últimos 30 dias:

60% Aﬁrmam fazer

59% Se interessam em

um esforço Consciente
para reciclar

conhecer novas
culturas

73% Aﬁrma que quase
sempre compensa pagar
mais caro por produtos de
qualidade

42% Aﬁrmam ser
fascinados em
cozinhar
(2) Fonte: Kantar IBOPE Media | TGLight| Varginha (Jun/2019) V.23.08.2019 - Pessoas | Base: Acessaram Globo.com nos últimos 30 UD ( 523.000)

CROSS MÍDIA
Internet sites Globo

Cotas

Propriedade

Site

2

Formatos

Diversos / Banner
Contextualizado
(Especiﬁcar os
formatos)

Patrocínio

Mídia de
Divulgação
Mídia de
Divulgação
Patrocínio /
Banner
Contextualizado

Entrega
estimada

Local

Maxiboard 1

Desktop

Home

113

Billboard 2

Desktop

Home

113

Home

375

Home

375

Retângulo 2
ESTAÇÃO AGRO
REGIONAL no G1
Sul de Minas

Período
(dias)

Dispositivo

Retângulo 1

Retângulo Superior

-

Desktop e
Mobile
Desktop e
Mobile
Desktop e
Mobile

Internas

Segmentação

Faixa
Unidade
Horária
de venda
(horas/dia)

-

24h

7.125

Entrega
determinada

Visibilidade

-

50%

Billboard Matéria

Desktop

Internas

2.138

Retângulo Mobile
Matéria

Mobile

Internas

4.988

Retângulo Mobile 1

Mobile

Home

263

Native Feed

Desktop e
Mobile

Home e
Internas

7.500

Desktop e
Mobile

Home e
Internas

-

24h

-

200.000

10%

Desktop e
Mobile

Home e
Internas

Geo*

12h

-

65.000

13%

Desktop e
Mobile

Home e
Internas

-

12h

-

60.000

10%

G1 Sul de Minas

Diversos

G1 Nacional MG

Diversos

G1 Sul de Minas

Banner
Contextualizado

Retângulo Superior,
Retângulo 2, Billboard
Matéria e Retângulo
Mobile Matéria
Retângulo 1, Billboard
Matéria
Retângulo 1, Billboard
Matéria, Retângulo
Mobile Matéria

CPM

30

* Geolocalização nas cidades da área de cobertura da EPTV Sul de Minas = Alfenas, Alpinópolis, Andradas, Boa Esperança, Borda da Mata, Bueno Brandão, Camanducaia, Cambuí, Campo Belo, Campos
Gerais, Cássia, Elói Mendes, Extrema, Guaxupé, Itapeva, Juruaia, Lavras, Machado, Monte Santo de Minas, Monte Sião, Muzambinho, Nepomuceno, Ouro Fino, Paraguaçu, Paraisópolis, Passos, Perdões, Poço
Fundo, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Pouso Alto, São Lourenço, São Sebastião do Paraíso .

ESQUEMA COMERCIAL
HOPEDAGEM DA PÁGINA ESPECIAL

G1 Sul de Minas

PERÍODO DE VEICULAÇÃO

30 dias a deﬁnir em 2021

COTA

2

MÍDIA DE INTERNET

R$ 4.600,00

PRODUÇÃO DE INTERNET

R$ 1.900,00

VALOR TOTAL (por cota)

R$ 6.500,00

OBSERVAÇÕES
Preço ﬁxo.
Prazo de comercialização desse projeto: 45 dias úteis antes da data da efetiva publicação da página especial.
A publicação desta página especial está condicionada à comercialização da cota de patrocínio. A mídia de internet será administrada pela EPTV internet através de sua OPEC DIGITAL.
O uso da marca do projeto deve ser submetido à avaliação e autorização por escrita feita pelo Departamento de Marketing da EPTV.
Valores pagos à EPTV/G1:
Mídia de internet: 15 d.f.m e para o registro desta prestação será emitida uma nota ﬁscal.
Produção de Internet: 15 d.f.m, respeitando as datas disponíveis no sistema. Sobre o valor de produção de internet não incidirá comissão de agência e nem desconto.
• Pós-venda: o cliente receberá um relatório, após o ﬁnal da veiculação, a ser desenvolvido pelo Departamento de OPEC DIGITAL da EPTV Internet.
• (1) Fonte: Google Analytics- G1 Sul de Minas. Agosto e Setembro de 2020
• (2) Fonte: Kantar IBOPE Media | TGLight| Varginha (Jun/2019) V.23.08.2019 - Pessoas | Base: Acessaram Globo.com nos últimos 30 UD ( 523.000)
•
•
•
•
•

• DOS MATERIAIS
• A produção dos formatos da mídia de divulgação deste projeto será de responsabilidade da equipe EPTV Internet.
• 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
http://anuncie.globo.com/redeglobo/formatos/index.html . 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 da EPTV Internet, 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 EPTV Internet.
• A EPTV Internet 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 GLOBO.COM
• 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 da Globo.com. 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.

