OBSERVAÇÕES GERAIS
• Preço fixo.
• Prioridade de renovação na cota patrocínio para os clientes: UNICESUMAR (CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ LTDA) e
FESTVAL (Cia Beal de Alimentos Ltda)
• Os anunciantes não poderão ser concorrentes entre si, isto é, da mesma categoria de produto. Portanto, há bloqueio de concorrência entre
os cotistas das 4 (quatro) cotas de patrocínio, como também perante a Cota Nave / Garagem..
Prazo para renovação: 25/10/2021 até às 16h. Caso não sejam renovadas, as cotas serão disponibilizadas para outras marcas.
• Prazo de comercialização: até às 16h (horário de Brasília), do dia 02/02/2022. A realização deste projeto está condicionada à venda
de quatro (4) cotas de patrocínio.
• Caso uma cota de patrocínio não seja comercializada até o dia 02/02/2022, a RPC poderá transformar essa cota em cotas de órbita. Cada
cota de patrocínio se tornará 4 cotas de órbita (Rocket gestão, Rocket Vida, Rocket Agro & Indústria, Rocket Varejo) e essas cotas poderão ser
comercializadas para outros patrocinadores desde que sem choque entre os patrocinadores das outras cotas. Caso isso venha ocorrer, a RPC
entregará no dia 03/02/2022 um descritivo das entregas de órbita aos patrocinadores que já tenham feito a compra, para que os mesmos vejam
a diferença entre a cota adquirida e a nova cota. Cota essa que terá entregas diferenciadas das já apresentadas ao mercado, tornando as
cotas de patrocínio comercializadas anteriormente mais robustas que as novas.
• A assinatura do cliente deverá será precedida da chancela “patrocínio”, sendo que a ordem das assinaturas será pela data
de compra.
• Uso da marca do evento deve ser submetido à avaliação e autorização do HUB RPC.
• A RPC poderá disponibilizar e comercializar ações extras ao longo do reality desde que não conflitantes com o(s) patrocinador(es) do projeto.
• O Rocket é de responsabilidade da RPC Curitiba (Sociedade Rádio Emissora Paranaense S.A.) e se reserva o direito de alterar itens
relacionados a propriedades de arena, data e/ou local, adequando-os às necessidades do projeto.
• Para confecção dos materiais promocionais, os patrocinadores e apoiadores deverão enviar suas logomarcas vetorizadas para o Departamento de
Marketing da RPC, em formato .ai e .jpg (alta resolução), com manual de aplicação. A inclusão do logotipo fica condicionada à data da
comercialização do projeto, em virtude do prazo de impressão. Enviar rocket@rpc.com.br dentro dos prazos alinhados na ata de reunião do
dia 09 ou 10 de fevereiro.
• A RPC poderá disponibilizar ações modulares não conflitantes com o(s) patrocinador(es) do projeto.Outras ações promocionais poderão ser
realizadas mediante consulta e aprovação do HUB RPC. Os custos dessas ações são de responsabilidade do(s) patrocinador(es) /apoiador(es).
• 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 desta cláusula.
• Valor do investimento detalhado da cota patrocínio disponível com os executivos da RPC.
• Este projeto foi desenvolvido pelo HUB RPC, que detém a propriedade de seus direitos autorais.

OBSERVAÇÕES TV
• A mídia básica será administrada pela emissora (HUB) 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 dos VTs é de responsabilidade da RPC Curitiba (Sociedade Rádio Emissora Paranaense S.A.) e são exclusivos dos
anunciantes somente nos mercados por eles adquiridos. O valor de produção deverá ter pagamento à vista até o dia 30/06/2021.
Não inclui comissão de agência.
• Para a produção das assinaturas de 5” (texto de até 8 palavras) são de responsabilidade do patrocinador/apoiador. Lembramos que
as vinhetas podem conter menção a ofertas e promoções/preços desde que respeitadas as seguintes condições: ÁUDIO: Locução sem
citação do valor da oferta e/ ou menção específica da promoção. VÍDEO: Possibilidade de mostrar explicitamente preço/oferta em
até 1/4 da tela, em qualquer quadrante (informação vazada sobre fundo original do material, sem tarja ou fundo específico).
O material deverá vir acompanhado por ficha técnica, contendo as seguintes informações: agência, cliente, produto, título, duração, CRT.
O anunciante poderá trocar até uma vez por mês sua assinatura sem custo adicional.
• Entrega de material: a assinatura deve ser entregue pelo cliente até 16/08/2021. Conforme Lista de Preços, item “Material de Exibição”.
• A utilização é 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. Proibido o uso não autorizado sob pena
de responsabilização dos infratores.
• Merchandising de visualização na TV: 4 visualizações de marca por episódio. Merchandising de visualização na web: 4 visualizações de marca
por episódio da websérie.
• Pós-venda: o cliente receberá um relatório/vídeo após o final da veiculação, a ser desenvolvido pelo HUB RPC.
• A RPC poderá, por questões estratégicas, exibir chamadas do projeto, sem as assinaturas dos clientes.
• Programação local:
O programa Bom Dia Paraná (BPRA) é exibido de segunda a sexta, às 6h, para todo o estado do Paraná.
O programa Meio Dia Paraná (PTV1) é exibido de segunda a sábado, às 11h45.
O programa Bom Dia Sábado (BOMS) é exibido aos sábado, às 8h, para todo o estado do Paraná.
O programa Meu Paraná (MPAR) é exibido aos sábado, às 11h45, para todo o estado do Paraná.
• Fonte: Previsão com base na simulação realizada em Setembro/21 podendo variar em função do período de exibição do plano.
Kantar Ibope Media - Instar Planning - Curitiba - Julho/21; Londrina e Maringá - Junho/21; Guarapuava - Março/20; Cascavel, Foz do Iguaçu,
Paranavaí e Ponta Grossa - Agosto/20 | Total Indivíduos | Metodologia RPC.

OBSERVAÇÕES WEB
• A disponibilidade de entrega de mídia está sujeita à consulta no momento da aprovação do plano.
• 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).
• Os formatos não contemplados neste(s) plano(s) de mídia podem exibir campanhas de outros clientes, incluindo
Native Ads Chamada e Native Ads Chamada Feed.
• Os custos de produção de web neste projeto, incluem a produção de mídia de divulgação da campanha.
Não incluem a produção da mídia exclusiva.
• A Globo.com 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.
• 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 desta cláusula.
• 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.

OBSERVAÇÕES WEB
• INFORMAÇÕES TÉCNICAS, ENVIO DE MATERIAL E PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
• Os materiais devem ser enviados por e-mail pela agência/anunciante, com cópia para o executivo de contas, para o
endereço mktperformance@rpc.com.br e hub@rpc.com.br, conforme normas técnicas e prazos Manual de Especificações Técnicas para Web.
Solicite o documento para o seu atendimento comercial.
• A troca de material ocorrerá dentro do horário comercial respeitando os prazos de recebimento disponíveis no Manual de Especificações
Técnicas para Web. Quando as trocas não forem informadas nos prazos definidos, os materiais em exibição serão mantidos.
Quando não houver material para atender esta regra, o item não será veiculado.
• Caso o cliente não envie material de veiculação não haverá compensação pelo período não utilizado.
• Caso o cliente opte por veicular via Tag/contador, a responsabilidade pela contratação do AdServer é da agência/cliente.
• Quando houver erro operacional por parte do AdServer do cliente relacionado à veiculação, a Globo.com se reserva o
direito de remover a tag imediatamente, sem direito a compensação.
• É importante que a produção de todos os formatos comerciais seja desenvolvida em HTML5 para que a veiculação seja exibida
em qualquer browser. Para clientes/agências que insistirem em manter as peças em .SWF: as peças serão veiculadas em SWF (Flash),
mas não é possível garantir a mesma performance/eficácia das veiculações em HTML5.
• Entregas estimadas serão compensadas com a margem de erro maior ou igual a 10%, dentro do período de contratação.
• As compensações deverão ocorrer apenas após o término do plano/projeto/entregas: a equipe de operações comerciais de internet vai
otimizar e corrigir fatura apenas quando necessário; análise de dimensão x tempo decorrido pode ser feita, para avaliar exceções.
• 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.
A programação dos materiais só serão possíveis mediante a apresentação do PI antecipadamente.

