PROJETO

#Start da Felicidade
O Start da Felicidade é um projeto
que tem como propósito promover o
bem estar e a autoconsciência das
pessoas neste momento de
isolamento social e grande reflexão
sobre o modo como levamos o nosso
estilo de vida!
Um sábado com muitas atividades
guiadas, entrevistas, arte, cultura
e muita diversão toda transmitida
pelo GSHOW!

Muitas atrações em uma
transmissão exclusiva!
Serão oito horas de transmissão no GShow, com
atividades para animar o sábado de toda a família!

Arte

Música

Meditação
Yoga
Palhaçaria

Talks

Dança
Poesia

CONVIDADOS PREVISTOS

MONJA COEN

JAIRO BOUER

FLÁVIO PASSOS

BRUNA LOMBARDI

¹Os convidados ainda estão em período de confirmação e podem ser alteradas durante o decorrer da pré-produção.

MARCOS PIANGERS

GUSTAVO CERBASI

Na TV
Os apresentadores do entretenimento da RPC
irão interagir com os espectadores durante a
programação, convidando, trazendo as últimas
informações e engajando o público de casa!
CHAMADAS 30”
Chamadas na programação convidando o público para
o evento online!
VINHETA DE BLOCO – MEIO DIA PARANÁ
Logo após ao conteúdo sobre o evento, teremos
vinhetas de bloco no intervalo do programa com o
oferecimento dos patrocinadores.
PARTICIPAÇÃO ESTÚDIO C
Transmissão de trechos do evento durante o programa
que é a cara das tardes de sábado da RPC!
FLASH’S NA PROGRAMAÇÃO
Entradas Ao Vivo no sábado para contar tudo o
que está acontecendo no Start da Felicidade.

Na WEB
gshow.com

No gshow transmitiremos as oito horas de
ações para deixar o dia do paranaense ainda
mais animado e leve!
Através de um Canal Exclusivo, os usuários
poderão participar de todas as atividades,
acompanhar a programação, notícias e
interagir durante o evento!
Pré-roll
Canal Patrocinado
para a transmissão
do evento.

Mídia exclusiva

Mídia de
divulgação

Canal Patrocinado

Entrega comercial
dentro do Canal
Patrocinado:
Pré-roll
Mídia exclusiva
Mídia de
divulgação

Campanhas de mídia

EXPERIÊNCIAS

PROMOÇÃO
•
•
•

WEB: Mídia exclusiva dentro do canal;
WEB: Pré-roll durante a transmissão;
WEB: Citação do patrocinador pelo apresentador
da RPC durante a transmissão.

TV: Assinatura das Chamadas de 30”;
TV: Assinatura de 5” das Vinhetas de Bloco;
WEB: Mídia de divulgação para a Transmissão;
• WEB: Mídia exclusiva dentro do canal.
•
•
•

•

TRANSMISSÃO

Oferecimento de três experiências
por patrocinador. Exemplo: “Agora
começa o papo Globoplay com….”

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 TV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preço fixo.
Prazo de comercialização desse projeto: 50 dias antes da veiculação.
A veiculação desse projeto está condicionada à comercialização de duas cotas.
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 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”.
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.

Observações WEB
• Preço fixo.
• Prazo de comercialização: 50 dias antes da veiculação
Reservamo-nos o direito de prioridade na 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.
• 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 NativeAdsChamada
e NativeAdsChamada Feed.
• Os custos de produção são de responsabilidade do cliente. Sobre este valor não há negociação, comissão da agência e descontos.
Estes custos referem-se à produção de mídia de divulgação que será produzida pela equipe de Marketing da RPC. A mídia exclusiva e
de apoio devem ser produzidas pelo cliente.
• Os custos de produção de web nesse projeto, incluem a produção de mídia de divulgação.
• 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.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.

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.

