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O PARANAENSE NUNCA PROCUROU
TANTO POR PROMOÇÕES E OFERTAS,
COMO NOS ÚLTIMOS ANOS

Fonte: Google Trends | busca pelo termo “promoções”

QUEM NÃO AMA OFERTAS ?
AINDA MAIS SE FOR NA RPC!

78%

das pessoas
em Londrina
procuram
os preços mais
baixos na hora
da compra!

PREÇO REALMENTE IMPORTA
Dos londrinenses que declaram que procuram
preços mais baixos quando vão fazer compras

8 10
em
cada

delas assistem
ou acessam
a RPC

79%

ESTÃO NA
RPC!
(TV+WEB)

Fonte: TG Light - Londrina (Ago-Set/2020) V.30.10.20(Pessoas) - Copyright TGI LATINA 2020| Filtro: Procuram os preços mais baixos na hora da compra.

PENSANDO NISSO,
A RPC CRIOU UM
CANAL DE VENDAS
QUE IRÁ IMPACTAR
MILHARES DE
LONDRINENSES!

shopRPC
Em formato canal de vendas,
o shopRPC estreia em Londrina
como uma oportunidade inédita
para marcas que procuram aumentar
sua receita.
Todo o conteúdo do programa será
personalizado para os clientes de
uma forma leve e criativa.

Aqui sua marca é destaque
e a vitrine é o seu negócio!

ALCANCE DA FAIXA HORÁRIA (07h40 às 07h50)
em Londrina
FAIXA ETÁRIA

39%

+ de 30 mil
espectadores por minuto
durante a faixa horária.

Homens

61%

Mulheres

CLASSE SOCIAL

24% AB

64% c 13% DE

FONTE: Kantar Ibope Media - Instar Analytics - Londrina - 29/08/2020 - Sábado - Faixa horária 7h40 às 07h55 - Total indivíduos - Rat%, e Adh%. Dados extrapolados para área de cobertura de
Londrina (1.579.680).

COMO
FUNCIONA?
No shopRPC, os produtos serão exibidos
de forma contextualizada no ambiente,
para atender a necessidade do cliente e
levar informação relevante para a nossa
audiência.
Conheça a comunicadora que irá
representar sua marca no ShopRPC.

ISADORA
MARKUS

Com oito anos de experiência como
redatora e apresentadora, Isadora
integra o quadro de repórteres da
RPC na área de Programação.

A SOLUÇÃO IDEAL
PARA O SEU NEGÓCIO!
Na TV, o anunciante do shopRPC estará
presente no programa e terá entregas
comerciais especiais:
•
•
•
•
•

Quatro (4) cotas por mercado RPC Londrina;
Speech comercial direto;
Visualização do produto;
Até três (3) ofertas por ação, sendo um (1) ofertaço;
QRcode para a página do ShopRPC;

Observações:
O cliente deve fornecer logo, imagens, produtos e itens necessários para a execução da ação;
O projeto possui quatro cotas por mercado RPC Londrina;
A dinâmica do programa poderá ser alterada, sem comprometer a entrega do anunciante;
O anunciante poderá trabalhar até três ofertas por programa (dento da subcategoria selecionada);
A visualização do produto poderá ser virtual;
A compra da ação no conteúdo não está atrelada a uma duração padrão. O tempo de cada ação dependerá do produto ofertado e briefing.
A gravação das duas ações do cliente será realizada em uma única diária.

VT Exemplo

Clique
e confira!

NO DIGITAL
Em paralelo ao programa, o anunciante terá
visibilidade com Pré-roll de 30”* nos sites
Globo.com durante duas semanas.
A veiculação acontecerá no G1 e Gshow.
Ao ser clicado, levará diretamente ao link
de interesse do cliente, podendo ser sua
rede social, site institucional ou e-commerce.

*A RPC ficará responsável pela produção de um (1) vídeo por cliente e por programa para veiculação no pré-roll.

Observações TV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preço fixo.
O prazo de comercialização: 21 dias antes da veiculação
O shopRPC possui até 4 (quatro) cotas para comercialização e está condicionada a compra das 2 (duas) datas;
A viabilidade do projeto está condicionada a comercialização de 3 (três) cotas.
A reunião de briefing deverá ser realizada 20 dias antes da veiculação.
O cliente deverá nos enviar as ofertas, logo, imagem dos produtos, pólices e texto legal 20 dias antes da veiculação.
A dinâmica do programa poderá ser alterada sem comprometer a entrega do anunciante.
Os anunciantes podem trabalhar até 3 (três) ofertas por programa, sendo 1(um) ofertaço (dentro de uma única categoria
selecionada).
A oportunidade do cliente apresentada na ação de merchandising deverá ser pré-aprovada e poderá ser ajustada de acordo com a
direção geral do programa. Os detalhes da ação serão definidos em reunião de briefing com o cliente e deverão passar pela
aprovação do programa.
A compra da ação de merchandising não está atrelada a uma duração padrão. O tempo de cada ação pode variar de acordo com o
briefing do cliente.
A visualização do produto na ação poderá ser virtual.
A comunicação da indústria não poderá citar representantes do atacado/varejo (seja a ação institucional, de produtos ou serviço)
A comunicação do varejo não poderá utilizar mensagens que adjetivem ou confiram extensiva exposição em favor de outra marca
ou produto/serviço. A comunicação do varejo precisa se deter aos detalhes da oferta.
A comercialização para o segmento de Bebidas Alcoólicas não é permitida.
Sobre os custos de produção das ações de merchandising e Direitos & Conexos não haverá negociação e não incidirá remuneração
de agências, agenciadores ou corretores autônomos.
O custo de produção deve ser pago á vista no mês de comercialização.

Observações TV
PROGRAMA:
• Poderá haver alteração na programação e grade da RPC.
• A duração do programa pode ser alterada sem comprometer a entrega dos anunciantes.
• A exibição pode ser cancelada pela RPC por motivos adversos.
• A produção do Shop RPC se resguarda do direito de indicar outros apresentadores para a realização do programa.
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 do GRPCOM, 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
•

Preço fixo.

•

O prazo de comercialização: 21 dias antes da veiculação

•

Será disponibilizado um (1) vídeo por cliente e por programa para veiculação no pré-roll.

•

O vídeo para veiculação no pré-roll será produzido pela RPC e não terá custo para o cliente.

•

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

•

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).

•

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.

• Consulte as especificações técnicas para conteúdos publicitários.
• 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, conforme normas técnicas e prazos Manual de Especificações Técnicas para Web. Solicite o documento
para o seu atendimento comercial ou pelo e-mail mktperformance@rpc.com.br.
• 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
imediatamente, sem direito a compensação.
• É importante que a produção de todos os formatos comerciais sejam desenvolvidos em HTML5, Jpg, Png ou GIF para que a veiculação
seja exibida em qualquer browser.
• 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. Enviar o PI para o endereço opecweb@rpc.com.br.

