Os paranaenses estão buscando
cada vez mais receitas na web e
novidades na cozinha.
Criar e aprender pratos novos têm
estimulado o convívio em família,
o que é importante para
movimentar a rotina em casa!

O PARANAENSE
CONFERE AS RECEITAS
DO GSHOW RPC

DAS PÁGINAS
VISTAS DE 2020
FORAM PARA
CONTEÚDOS DE
RECEITAS

Fonte: Audiência – Google Analytics, janeiro a dezembro de 2020. Gshow RPC. Audiência total.

Por isso, criamos uma solução de
comunicação com uma série de
conteúdos que envolverão as
famílias em torno da cozinha,
aproveitando muito mais o
tempo em casa.
Essa é a oportunidade para
aproximar sua marca da cozinha
dos paranaenses.

NA TV
Na TV, através de VTs de
45”, os espectadores serão
convidados a acessarem o
site para conferir as
melhores receitas.

Clique e confira o
exemplo!

NA WEB

Receitas Paranaenses
A editoria Receitas Paranaenses ,
no Gshow, é uma grande
plataforma que reunirá todas as
receitas dos nossos canais, além
de produzir conteúdos exclusivos
para nossos usuários capricharem
na cozinha.
Clique e confira o
exemplo!
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Mídia de Divulgação
Comunicação que divulga o conteúdo.
Tem objetivo de gerar a curiosidade para
que o usuário clique na peça, link leva
para a pagina.

Maxiboard

Mídia - Patrocínio
Comunicação que ficará dentro da
editoria. O link é externo, leva para o site
do Cliente.

Billboard

Retângulo

Modelo de peça WEB
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Entregas Comerciais
ENTREGAS DE TV
 Assinatura de 5’’ nas chamadas de 45’’ – chancela de patrocínio.
ENTREGAS DE WEB
 Patrocínio do Canal Patrocinado na web, com mídia de divulgação e mídia exclusiva.

OBSERVAÇÕES TV
•Preço fixo.
•Prazo de comercialização desse projeto: 20 dias antes da primeira veiculação.
•A veiculação desse projeto está condicionada à comercialização de duas cotas exclusivas. Caso não sejam comercializadas todas
as cotas, a duração dos VTs poderá ser alterada para 30”.
•Reservamo-nos o direito de exclusividade na veiculação.
•A mídia básica será administrada pela emissora (MKT) 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.
•A produção do VT é de responsabilidade da RPC Curitiba e são exclusivos dos anunciantes somente nos mercados por eles
adquiridos.
•Pagamento de produção à vista.
•A produção das vinhetas de 5” (texto de até 8 palavras) são de responsabilidade dos patrocinadores são de responsabilidade dos
patrocinadores e devem estar de acordo com normas e práticas comerciais da TV Globo.
•Entrega de material: a assinatura deve ser entregue pelo cliente até dez dias úteis antes da data da primeira pela emissora.
Conforme Lista de Preços, item “Material de Exibição”.
•A emissora se reserva o direito de exibir chamadas adicionais sem a marca dos patrocinadores, em função de necessidades
estratégicas e/ou promocionais.
•Esse material será produzido pela RPC 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.
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Preço fixo.

•

Prazo de comercialização: 20 dias antes da primeira veiculação.

•

A disponibilidade de entrega de mídia está sujeita à consulta no momento da aprovação do plano.

•

As cotas mensais não contemplam e não garantem mídia exclusiva em projetos e em formatos de conteúdo publicitário.

•

Toda comercialização de mídia é realizada sob condição de não cancelamento, independentemente dos setores a que pertençam ou do volume de suas verbas. As compras na
RPC e na Globo dependerão de aprovação prévia de cadastro e devem ser precedidas de entendimento comercial.

•

A visibilidade estimada dos formatos em CPM variam de acordo com a audiência no período da campanha. Nas páginas de vídeo, a visibilidade varia quando há comercialização do
Vídeo 360º (pacote de mídia nacional, em que o vídeo do anunciante é exibido uma única vez, na primeira visualização de vídeo que o usuário faz no dia).

•

Frequência de exibição do comercial pre-roll: o pre-roll do patrocinador, sem a opção "pular anúncio", é veiculado antes dos vídeos do programa, respeitando o limite de 1 exibição
de comercial pre-roll por usuário, por dia.

•

Duração do comercial pre-roll sem skip: se o conteúdo do vídeo do programa tiver duração inferior a 1 minuto, o pre-roll veiculado será o comercial de até 15“, respeitando a
frequência descrita acima.

•

Poderá haver outros anunciantes na home, nas páginas internas e vídeos do site patrocinado, sem bloqueio de concorrência para o segmento do patrocinador.

•

Os custos de produção são de responsabilidade do cliente. Sobre este valor não há negociação, comissão da agência e descontos.

•

Os preços dos formatos Rich Media não incluem os valores de contratação de empresa terceira e homologada pela Globo.com, obrigatória para hospedagem e exibição das
peças. Fale com a gente para saber mais sobre os formatos com Rich Media.

•

O programa pode ter ações de merchandising e projetos especiais comercializados, na TV e/ou no digital, que não bloqueiam o patrocínio. Para mais informações, consulte o
atendimento comercial.

•

O cliente obriga-se, por si, seus funcionários e prepostos, a manter o mais absoluto sigilo de toda e qualquer informação, operação, criações/projetos e/ou condições comerciais
da RPC, em virtude da negociação ora acordada/proposta, sob pena de arcar com as perdas e danos que der causa, por infringência às disposições dessa cláusula.

•

A Globo Digital e a RPC se reservam no direito de realizar alterações na estrutura do conteúdo dos sites e, eventualmente, substituições nos formatos originalmente previstos no
plano de inserções. Em nenhum caso haverá prejuízo na entrega comercial para o anunciante.

•

A produção de conteúdo temático é independente e segue as linhas editoriais do jornalismo e/ou da programação da RPC, portanto, não há influência ou interferência de outras
áreas da empresa, patrocinadores e/ou terceiros sobre o teor do conteúdo.

OBSERVAÇÕES WEB
• A Globo.com se reserva o direito de proceder alterações na estrutura do conteúdo dos sites, e, eventualmente,
substituições nos formatos originalmente previstos no plano de inserções. Em nenhum caso haverá prejuízo na
entrega comercial para o anunciante.
• Por se tratar de um estudo exploratório, este documento contém ideias e conceitos que ilustram as
possibilidades a serem avaliadas para este projeto, se valendo dos recursos e possibilidades da internet dentro de
um plano de comunicação.
DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONFIDENCIALIDADE
• Todas as ideias e conceitos expressos nesta proposta criativa constituem direitos de propriedade intelectual ou
direitos conexos da titularidade exclusiva da Globo, sendo expressamente proibida a utilização ou referência
desse conteúdo sem o seu prévio consentimento. Ao receber esta proposta, as partes consideram-se sujeitas à
confidencialidade de todas as informações nela contida, ficando obrigadas a não divulgá-las a terceiros. Caso haja
outros intermediários, ficam as partes obrigadas a divulgar expressamente a eles este caráter de
confidencialidade.
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