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O MASTERCHEF JÚNIOR ESTÁ DE VOLTA!

Depois do sucesso da primeira edição, o melhor programa de culinária do
mundo está de volta, novamente com aspirantes de palmo e meio

Programa transversal, com forte possibilidade de integração de marcas e de
realização de projetos de licenciamento

Os jurados habituais: os chefes Miguel Rocha Vieira e Rui Paula e o gourmet
Manuel Luís Goucha
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Fonte: MMW – Masterchef Júnior 2016; Canal Base: Canais Aerial; Tipo de Audiência: Total Dia 

Semanal

Sábado

Prime-Time 1 milhão e 149 mil

Indivíduos

47,1% Share de 

Audiência

Estreia Prevista

Outubro

10 programas

90 minutos



DESCRIÇÃO

Um programa para toda a família, onde as estrelas serão os pequenos aspirantes ao título de maior cozinheiro amador júnior de Portugal.

Os aspirantes na luta pelo título prometem surpreender os espectadores pela qualidade das técnicas de cozinha que irão demonstrar ao longo da competição. De
igual forma, serão submetidos a provas de cozinha cujo grau de dificuldade se equipara à versão de adultos.

Este formato pretende defender valores de superação e luta pela concretização de sonhos através de provas que irão valorizar uma alimentação saudável e
equilibrada.

No que diz respeito à cozinha, o MasterChef Júnior pretende também honrar da melhor forma a gastronomia nacional através de pratos e ingredientes comumente
utilizados na cozinha portuguesa.
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OS SEGREDOS DO SUCESSO

Crianças muito talentosas na cozinha

Cenários em estúdio que recriam mundos de

fantasia

Exteriores que oferecem às crianças várias

atividades imaginativas

Capacidade do formato surpreender, a cada prova,

os concorrentes e os espectadores

Convidados surpreendentes

Provas desafiantes, que testam a tensão e a

emoção dos participantes no decorrer desta grande

aventura
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A nível digital, o programa tem um site, com uma vasta oferta de conteúdos multimédia, nomeadamente, com os momentos inesquecíveis, receitas, fotos e

conteúdos extras; uma área exclusiva no TVI Player; e presença ativa nas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram.

PRESENÇA DIGITAL
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Fonte: Dados Google Analytics. Estimativa mensal.

719.000 page views

247.000 sessões (65% mobile)

124.000 vídeo plays (total)

69% mulheres

32% homens

TVI @masterchefportugaltvi

135.290 fãs

21.000 avg post reach

29.500 vídeo views (por vídeo)

77% mulheres

23% homens

267.000 page views

69.000 sessões (23% mobile)

182.000 vídeo views (total)

67% mulheres 

33% homens

TVI PLAYER @masterchefpt

17.200 seguidores

@masterchef_tvi

2.700 seguidores

http://www.tvi.iol.pt/masterchef/
http://www.tvi.iol.pt/masterchef/
https://www.facebook.com/masterchefportugaltvi/
http://tviplayer.iol.pt/programa/masterchef-junior/56265f2f0cf2bf1ee22ee840
https://www.instagram.com/masterchefpt/
https://www.instagram.com/masterchefpt/
https://www.instagram.com/masterchefpt/
https://twitter.com/MasterChef_TVI


SOLUÇÕES COMERCIAIS
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Um vasto leque de menus comerciais que vão encher as medidas do anunciante mais gourmet: 

Countdown

Patrocínio

Blocos Premium

Ecrã Fracionado

Presenças Passivas

Presenças Manipuladas

Presenças Especiais

Telepromoções

Conteúdos Personalizados

ESPAÇO 

PUBLICITÁRIO

INTEGRAÇÃO 

CONTEÚDO

Presença Display

Conteúdos Personalizados

Formatos Especiais

ATIVAÇÃO DIGITAL

LICENCIAMENTO EVENTOS PRODUÇÃO



SOLUÇÕES COMERCIAIS 
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- COUNTDOWN

Com o objetivo de aumentar a expectativa em torno da estreia do programa, será produzido um countdown para o arranque do

mesmo. Tal permitirá aos main sponsors destacarem-se e antecipar a sua ligação ao programa. O patrocínio exclusivo do countdown

pelos main sponsors será feito através de um cartão de 5”, com referência em voz off ao anunciante, com a seguinte distribuição:

ESPAÇO PUBLICITÁRIO

INVESTIMENTO DE MEDIA: 11 070€

FAIXAS HORÁRIAS 08-13 13-20 20-24 24-03 03-08 TOTAL

Nº DE INSERÇÕES 10 11 6 6 0 33

- PATROCÍNIO

 Junto às autopromoções do programa : cartão de 5’’, com referência em voz off ao anunciante com a seguinte distribuição:

 Junto ao programa (no inicio e no fim): cartão de 5”, com referência em voz off ao anunciante (2 inserções/programa);

 No bloco do programa: spot com duração opcional (2 inserções/programa);

 Site TVI e TVI Player: pre/mid/pos roll com duração opcional (12 000 visualizações garantidas/semana).

FAIXAS HORÁRIAS 08-13 13-20 20-24 24-03 03-08 TOTAL

Nº DE INSERÇÕES 7 11 8 0 0 26



SOLUÇÕES COMERCIAIS 
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- PATROCÍNIO

ESPAÇO PUBLICITÁRIO

INVESTIMENTO DE MEDIA TOTAL (variável de acordo com a duração do spot e número de semanas contratadas):

Notas:

 Para beneficiarem de exclusividade de categoria de produto, os patrocinadores devem considerar uma sobretaxa de 20%, que só poderá ser contratada se o

patrocínio não tiver já sido comprado por um concorrente.

INVESTIMENTO PRODUÇÃO CARTÕES PATROCÍNIO: A orçamentar caso a caso (Este valor exclui qualquer margem de intermediação/rappel).

Nº DE SEMANAS

CARTÕES + PREROLL 

(5")
CARTÕES (5’’) + SPOTS + PREROLL

5'' 10'' 15'' 20'' 25'' 30''

4 68.880 € 88.770 € 94.300 € 96.744 € 102.432 € 104.874 €

8 131.634 € 169.864 € 180.494 € 185.207 € 196.161 € 200.924 €

10 156.860 € 202.740 € 215.500 € 221.182 € 234.333 € 240.051 €



SOLUÇÕES COMERCIAIS 
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- BLOCO PREMIUM

A TVI tem disponível a comercialização de blocos premium durante a exibição do Masterchef.

Principais características:

 Bloco de publicidade a exibir durante o programa;

 Duração máxima de cada bloco até 60”;

 Presença de um countdown no bloco;

 Bloco autonomizado relativamente aos demais blocos de publicidade (situado durante o conteúdo editorial do programa). 

ESPAÇO PUBLICITÁRIO

INVESTIMENTO MEDIA (por inserção): custo fixo 300€/GRP equivalentes a 20” para o target adultos.

- PUBLICIDADE EM ECRÃ FRACIONADO

O programa contempla a possibilidade de realização de inserções de publicidade em ecrã fracionado durante a sua exibição. Esta

forma de comunicação tem grande impacto e permite que a audiência veja a mensagem publicitária sem interrupção para intervalo.

O número de inserções por programa é variável e será definido posteriormente, tendo em conta a natureza e a integridade do

conteúdo do programa.

Características:

 Inserção exibida de forma individualizada;

 Área máxima de inserção: equivalente a ¼ do ecrã;

 Separação gráfica entre os 2 conteúdos;

 Presença da menção “Publicidade” durante a exibição.

INVESTIMENTO MEDIA (por inserção): Valor negociado do anunciante + 100% de sobretaxa

INVESTIMENTO PRODUÇÃO (por execução): 2 500€ (Este valor exclui qualquer margem de intermediação/rappel)



SOLUÇÕES COMERCIAIS 
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- PRESENÇAS PASSIVAS

Este tipo de presença traduz-se na introdução de produtos que se relacionem com o mundo da cozinha e gastronomia nas bancadas dos concorrentes. Nas situações aqui descritas não está

contemplada a obrigatoriedade do manuseamento dos produtos por parte dos intervenientes.

INTEGRAÇÃO DE CONTEÚDO

INVESTIMENTO MEDIA (por presença): 3 744€ (duração mínima 3”)

INVESTIMENTO PRODUÇÃO (por presença): 500€ (Este valor exclui qualquer margem de intermediação/rappel)

- PRESENÇAS MANIPULADAS

Este tipo de presença traduz-se na introdução de produtos que se relacionem com o mundo da cozinha e gastronomia nas bancadas dos concorrentes. Estas situações implicam o manuseamento

dos produtos por parte dos intervenientes.

INVESTIMENTO MEDIA (por presença): 5 990€ (duração mínima 3”)

INVESTIMENTO PRODUÇÃO (por presença): 2 100€ (Este valor exclui qualquer margem de intermediação/rappel)

- PRESENÇAS ESPECIAIS

O programa permite criar situações à medida dos interesses de comunicação de cada anunciante. A presença no programa será definida caso a caso mediante briefing do anunciante. Para

complementar a presença em TV, a presença será também ativada nas redes sociais TVI* com uma estimativa de 100 000 visualizações e destacada na HP do site TVI ou TVI Player.

*Exclui redes sociais dos apresentadores, a orçamentar caso a caso.

INVESTIMENTO MEDIA (por presença): 19 390€ (duração mínima 30”)

INVESTIMENTO PRODUÇÃO (por presença): 4 000€ para presença em estúdio (Este valor exclui qualquer margem de intermediação/rappel). Para presenças em exterior o valor terá 
de ser orçamentado caso a caso.



SOLUÇÕES COMERCIAIS 
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- TELEPROMOÇÕES

Tirando partido do cenário e do prestígio do apresentador e dos chefs do programa, temos disponível a comercialização de Telepromoções, exibidas no decorrer do programa e nas suas

plataformas digitais (redes sociais* e área no site da TVI ou TVI Player). Estas telepromoções são gravadas utilizando o décor e o apresentador do mesmo.

INTEGRAÇÃO DE CONTEÚDO

INVESTIMENTO MEDIA (por inserção): Valor negociado do anunciante + 100% de sobretaxa

INVESTIMENTO PRODUÇÃO (por inserção): 4 500€ (Este valor exclui qualquer margem de intermediação/rappel)

* Exclui redes sociais do apresentador/chefs , a orçamentar caso a caso.

Notas:

─ Para as telepromoções com durações diferentes, serão aplicados os índices de conversão em vigor;

─ Os custos de produção poderão sofrer alterações em consequência das especificidades de cada projeto;

─ Os custos de produção apresentados incluem direitos de imagem de uma cara;

─ Os guiões poderão ser da responsabilidade do anunciante ficando, nesse caso, sujeitos à aprovação editorial prévia por parte da TV.;

─ As telepromoções necessitam de validação editorial à data da sua adjudicação.



SOLUÇÕES COMERCIAIS 
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- CONTEÚDOS PERSONALIZADOS

Para potenciar a associação dos anunciantes ao programa e tendo em conta os objetivos de comunicação de cada marca, sugerimos

criar conteúdos personalizados com integração de marca. A forma como a marca é integrada será definida após briefing do

anunciante.

Além de uma presença no programa, com este conteúdo, as marcas têm a possibilidade de estar presentes na emissão durante a

semana promovendo call to action e retorno.

Características:

 Número de execuções: A definir;

 Duração: 60 segundos;

 Período de exibição: a definir;

 Faixa horária: A definir;

 Canais: TVI e rede MCD;

 Guião: A elaborar pela TVI após briefing detalhado do anunciante;

 Observações: conteúdos realizados no decor do programa ou ponto de venda do anunciante.

INTEGRAÇÃO DE CONTEÚDO

INVESTIMENTO MEDIA (por inserção): Valor negociado do anunciante + 50% de sobretaxa

INVESTIMENTO PRODUÇÃO: a orçamentar caso a caso (Este valor exclui qualquer margem de intermediação/rappel)



OUTRAS OPORTUNIDADES
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Para uma maior associação dos anunciantes às plataformas digitais do programa, sugerimos também as seguintes presenças:

DIGITAL

 PRESENÇA EM DISPLAY

O site permite criar soluções à medida dos interesses de comunicação de cada anunciante. A presença será analisada caso a caso e

mediante briefing.

INVESTIMENTO MEDIA E PRODUÇÃO: A definir, mediante briefing.

 PRESENÇA ATRAVÉS DE FORMATOS ESPECIAIS E CONTEÚDOS PERSONALIZADOS

Local Formato
Quantidade de 

Impressões/visualizações
Período Investimento

Site programa + TVI Player

Intro 50 000

4 semanas 2 855€Halfpage 95 000

Splash 27 500

Site programa + TVI Player

Intro 100 000

8 semanas 5 235€Halfpage 190 000

Splash 55 000

Site programa + TVI Player

Intro 125 000

10 semanas 5 950€Halfpage 237 500

Splash 68 750



OUTRAS OPORTUNIDADES
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O MasterChef Júnior é uma marca de qualidade premium, onde o sucesso de uma

parceria é garantido. Acreditamos que a associação ao programa permite aumentar

significativamente o interesse do consumidor através da transferência de valores e

notoriedade da marca ao produto ou serviço licenciado e dessa forma acrescentar

valor e diferenciação num mercado cada vez mais competitivo.

O histórico de oportunidades para promoção de marcas é grande, mas formato

júnior é ainda maior, devido ao potencial do universo infantil.

LICENCIAMENTO

 MODELOS DE LICENCIAMENTO

1. Licenciamento Produto - O anunciante adquire o direito de desenvolver

produtos específicos ou inserir em produtos existentes elementos com

associação direta da marca propriedade da TVI. Exemplo: uma linha de

gelados Masterchef Júnior.

2. Licenciamento Conteúdo - O anunciante adquire o direito de utilização de

conteúdo nas suas redes sociais e sites, podendo desenvolver mecânicas

promocionais associadas, exclusivamente nestes universos. Exemplo: post com

fotografias e/ou clipes de vídeo do programa.

3. Licenciamento Promocional - Possibilidade de utilizar a marca e elementos

identificativos da marca e/ou conteúdo do programa no ponto de venda,

promoções ou ações de loja com o direito de utilizar brindes exclusivos para

associação com os seus produtos ou campanhas. Exemplo: utilização de logos

do programa em materiais de Ponto de Venda (posters, stickers, tarjas, etc.);

Mailings; Folhetos de Loja; Cupões de desconto.

INVESTIMENTO: A definir, caso a caso. 



OUTRAS OPORTUNIDADES
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O projeto permite a associação de marcas/produtos a várias tipologias de eventos que

iremos desenvolver em torno da franchise, bem como podemos desenhar eventos

exclusivos à medida das necessidades do anunciante.

EVENTOS

 SHOW COOKING

- Centros Comerciais

- Feiras

- Empresas

- Restaurantes

 PLATEAU MASTERCHEF

- Aluguer do estúdio e décor MasterChef para festas de empresas e ações de team 

building

- Workshops de fim de semana no décor

 MENU / EXPERIÊNCIA RESTAURANTE

- Licenciamento de Menu Masterchef em restaurantes

 TEAM BULDING

- Ações de motivação de equipas em torno de experiências Masterchef

Nota: Modelos de negócio a desenvolver caso a caso mediante briefing de anunciante



OUTRAS OPORTUNIDADES
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A TVI disponibiliza aos sponsors do projeto MasterChef soluções de produção à medida dos seus budgets e interesses de comunicação, permitindo, a associação das marcas, aos

apresentadores e chefs, bem como, a elementos gráficos do décor.

PRODUÇÃO

Desta forma a comunicação das marcas associadas beneficiará de elevados índices de notoriedade e diferenciação, bem como, de fortes laços emocionais com a audiência:

- Spots personalizados;

- Making offs;

- Filmes institucionais.



NOTA IMPORTANTE
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A TVI RESERVA O DIREITO DE PREFERÊNCIA A ANUNCIANTES QUE ADQUIRIREM A POSIÇÃO DE MAIN SPONSORS

COM AS VÁRIAS COMPONENTES TV, DIGITAL, LICENCIAMENTO E PRODUÇÃO CONSTANTES DESTA PROPOSTA.

ESTE DIREITO PODERÁ SER EXERCIDO ATÉ AO INÍCIO DA GRAVAÇÃO DO PROJETO MASTERCHEF

INDEPENDENTEMENTE DA EVENTUAL RESERVA DE POSIÇÕES DE PATROCÍNIO POR PARTE DE MARCAS

CONCORRENTES NA CATEGORIA.



OBSERVAÇÕES GERAIS

a) Condições apresentadas para valor bruto negociado;

b) Os valores apresentados não são acumuláveis com outras condições especiais;

c) Aos valores apresentados, acresce IVA, impostos e taxas legais em vigor;

d) Na eventualidade da contratação ser efetuada pelo anunciante/agência sem intervenção de Central de Compras, o pagamento da campanha deve ser efetuado antecipadamente de acordo com as Condições

Gerais de Contratação de Comunicação Comercial Audiovisual (TVI) e Condições Gerais de Contratação de Comunicação Comercial da MCD;

e) A contratação de espaço será feita de acordo com as Condições Gerais de Contratação de Comunicação Comercial Audiovisual (TVI) e Condições Gerais de Contratação de Comunicação Comercial da MCD;

f) A proposta é válida por 30 dias (de calendário), findos os quais poderá sofrer alterações, em virtude de mudanças de tabela e/ou grelha de programação. No caso de proposta de Colocação de Produto a

validade é apenas de 15 dias (de calendário);

g) As presentes condições comerciais são confidenciais destinando-se a utilização exclusiva da Agência de Comunicação/Central de Compras/Anunciante responsável pela negociação e/ou ao Anunciante objeto

das condições. A sua divulgação a terceiros não poderá em quaisquer situações ser efetuada sem prévia autorização por escrito por parte da TVI;

h) Os investimentos acordados para Colocação de Produto e Custos de Produção devem ser considerados como adicionais face aos investimentos acordados para a compra de media convencional;

i) Os patrocinadores poderão ocupar posições preferenciais nos blocos do programa. A ocupação deste espaço será feita por ordem cronológica de receção das respetivas ordens de publicidade, salvo se

existirem taxas negociadas para a ocupação dessas posições;

j) Nos cartões de patrocínio, para além da referência à marca, descrição do produto ou serviço e contacto, podem ainda ser aceites outras menções se for feita prova de que as mesmas se encontram

registadas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), como integradas no logótipo do patrocinador;

k) Todos os cartões de patrocínio têm que ser submetidos à apreciação prévia da TVI, com uma antecedência mínima de 3 dias úteis em relação à data de arranque da campanha;

l) A TVI poderá colaborar na produção dos cartões de patrocínio para emissão exclusiva nos seus canais, mediante orçamento caso a caso. As locuções dos cartões de patrocínio são feitas pela TVI;

m) Eventuais informações relativas a resultados de media constantes nesta proposta constituem carácter informativo e não vinculativo, por parte da TVI;

n) Salvo acordo em contrário, não existe exclusividade de categoria de produto para qualquer uma das formas de contratação, nem entre elas (patrocínio e colocação de produto);

o) Relativamente às contratações de Colocação de Produto, caso sejam exibidas um número de presenças inferior ao contratado, será faturado o valor proporcional;

p) Todas as ações de Colocação de Produto referidas neste documento, foram previamente aprovadas pela Direção de Programas/Produtora. Eventuais alterações ao seu conteúdo terão de ser novamente

validadas.

q) Os investimentos realizados ao abrigo da Tabela de Colocação de Produto, Licenciamento, bem como os Custos de Produção, não serão contabilizados para o cálculo de prémios de produção anual

(“Rappel”).
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http://tvi-mcd.comercial.iol.pt/

http://tvi-mcd.comercial.iol.pt/

