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PROJEÇÃO ITINERANTE 

Vamos te ajudar a começar. 



IDEIA INICIAL 

A ação terá em torno de 2h30min de duração e para isso, contaremos com o apoio de 
um estúdio móvel da rádio CBN, com equipamento sonoro e energia 220w. 

A ação é acompanhada com uma trilha sonora que será transmitida pelo estúdio móvel, 
onde a locução chama o público para olharem e se atentarem ao local onde estará sendo 
feita a projeção.  
 

As pessoas devem postar no instagram fotos/selfies com a #EUAMO(NOMEDACIDADE) 
com uma mensagem positiva. Essas mensagens e fotos serão replicadas em uma ação de 
projeção mapeada. 

Ainda não temos um local definido, então podemos nos basear em 3 locais diferentes 
dentro da cidade.  



RESUMO DO PROJETO 

AÇÃO EXCLUSIVA 

Aproveitamento da marca nos conteúdos 

projetados (molduras personalizadas) + 

spots na rádio CBN. 

ENGAJAMENTO 

O público poderá postar fotos com 

pequenas frases para serem projetadas 

durante a ação. Basta usar a hashtag do 

projeto #EUAMO(NOMEDACIDADE)  

DINÂMICA 

Caminhãozinho da CBN circulará pela cidade 

durante 2h30min, projetando as imagens em 

diversos pontos. 

APROXIMAÇÃO 

Mostrar que sua marca está próxima das 

pessoas mesmo em tempos difíceis e de 

distanciamento social. 



CASE DE  
SUCESSO (NSC) 



MENSAGENS POSITIVAS  



PROPOSTA 
COMERCIAL 



ESQUEMA COMERCIAL 
Mercado RIB  

Período de veiculação 08 dias a definir com patrocindaor 
Target Geral 

Nº total de inserções 70 
Nº de cotas 1 
Mídia básica Rotativo 06h00 às 00h00 

Tipo de Mídia 30”, sendo  25” de mensagem + 5” assinatura do patrocinador 

 Dias da Semana 
27 28 29 30 01 02 03 04 

TOTAL  
S D S T Q Q S S 

Rotativo 09h30 às 00h00 15 15 15 15 15 15 15 

AÇÃO 

105 

Spot exclusivo do cliente 5 5 5 5 5 5 5 35 

Posts no Instagram – 
 Divulgação da ação solicitando o  

envio/postagem das fotos 
01 01 01 01 04 

Valor de produção R$ 8.000,00 

Valor de mídia R$ 7.420,00 

Valor total do projeto R$ 15.420,00 
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