TABELA DE PREÇOS
TABELA DE PREÇOS
Anúncios no Portal
Página HOME
Banner

940 x 075 px

R$ 3.677,00

Retângulo

300 x 250 px

R$ 3.395,00

320 x 180 px

R$ 3.177,00

Formatos: .gif/.swf/.jpeg

Vídeos
Formato: H.264

TABELA DE PREÇOS
TABELA DE PREÇOS
Anúncios na TV
PATROCÍNIO DE PROGRAMA................................................................R$ 8.715,00/mês
(Artes na Cidade/Mercados & Negócios/Fotógrafos/Entrevista/Vet Jornal/Pesca de Praia/GV Doc)

02 (duas) vinhetas de 05 (cinco) segundos do patrocinador na entrada e saída do programa;
01 (um) anúncio de 30 segundos no(s) intervalo(s) comercial(is);
01 (um) anúncio de 30 segundos no ﬁnal do programa;
01 (um) banner 300 x 250 na página do programa no portal;
Inserções de vinhetas do patrocinador em todas as chamadas;
03 (três) anúncios avulsos por dia na programação.

PATROCÍNIO DE COLUNA......................................................................R$ 5.815,00/mês
(Proteja seu Bolso/Vida Gentil/Saúde.com/Ambiente Sustentável)

02 (duas)vinhetas de 5 segundos do patrocinador na entrada e saída da coluna;
01 (um) anúncio de 30 segundos no ﬁnal da coluna (após a vinheta).
01 (um) banner 300 x 250 na página da coluna no portal.
Inserções de vinhetas do patrocinador em todas as chamadas;
03 (três) anúncios avulsos por dia na programação.

OFERECIMENTO DE QUADRO..............................................................R$ 3.790,00/mês
(Vet Jornal – Diz aí Doutor/ Mundo Pet/ É o Bicho)
(Pesca de Praia – Pescar é / Minha Tralha / Pescamos na Internet)

01 (uma) vinheta. de 5 segundos após o quadro;
01 (um) anúncio de 30” após a vinheta.

Obs – Os valores se referem a um mês: o equivalente a quatro programas (um por semana) diferentes e incluem todas as reprises na programação.

ANÚNCIOS AVULSOS (30”)....... .......................................................... R$ 1,020,00/Semana
Obs – São exibidos, pelo menos, dez (10) anúncios/dia, totalizando 70 exibições semanais, no mínimo.

MERCHANDISING (90”)..........................................................................R$ 3.000,00/Semana
(Artes na Cidade / Vet Jornal / Pesca de Praia)
Obs – Toda a produção (em formato jornalístico) por conta da equipe da GVNews (gravação, edição e exibição).

