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CONCEITO DA NiT
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A New in Town (NiT) é uma revista digital portuguesa que aborda temas de lifestyle, cultura e lazer.

Na NiT descobrimos tendências todos os dias, conhecemos os melhores restaurantes do país, somos apaixonados pela sétima arte, vivemos as

aventuras dos livros que ainda não leu e das séries que ainda não viu, adoramos viajar e nunca dizemos que não a mais uma corrida.

Acreditamos num mundo cada vez mais digital, defendemos os likes e as partilhas, apoiamos os vídeos e existimos para lhe levar o melhor do

lifestyle, lazer e cultura, de forma criativa e atual. Comunicamos diretamente para o utilizador com uma linguagem percetível, procurando criar

interesse pelos artigos escolhidos e elaborados pela nossa equipa editorial. Na NiT temos uma clara estratégia de FB onde angariamos a maior

parte dos seguidores.

A atualidade está a acontecer agora a todo o instante.



CATEGORIAS
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BUZZFOOD RESTAURANTES, RECEITAS, PETISCOS E VINHOS

COOLT EVENTOS, CINEMA, MÚSICA, TELEVISÃO E LIVROS

VANITY LOJAS, TENDÊNCIAS, MODA E BELEZA

FIT DESPORTO, ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E GINÁSIOS

OUT OF TOWN VIAGENS, TURISMO RURAL E HOTÉIS

NiTtv VIDEOS NiT



DESCOBRIMOS TENDÊNCIAS TODOS OS DIAS

Revista digital portuguesa que aborda temas de lifestyle, cultura e lazer

Equipa editorial atenta aos interesses dos leitores

Presença no Facebook, Instagram e Youtube - onde angaria a maior parte dos
seguidores

Fonte: (*) Google DFP (**) Google Analytics
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10 750 000 Pageviews/Mês (*) 750 000 Unique Users/Mês (**)1 500 000 Visitas/Mês (**) 79 771 seguidores 19 400 seguidores 661 seguidores



PERFIL
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IDADE:
Até 18: 11%

De 18 a 24: 18%

De 25 a 34: 28%

De 35 a 44: 21%

De 45 a 54: 15%

De 55 a 64: 6%

Mais de 65: 1%

CLASSE A/B:

Target jovem, urbano e com 

poder de compra.

SEXO:
Masculino: 36%

Feminino: 64%



CURIOSIDADES
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De Junho a Dezembro de 2015 o site cresceu:

• Pageviews: 200%

• Unique users: 102%

• Visitas: 160%



MULTIPLATAFORMA
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Desktop Smartphones | Tablets



Disponíveis no site os formatos standard de display:

- Mrec

- Halfpage

- Billboard

- Intro

- Fundo

- Pre roll

- Leaderboard

- In Content

FORMATOS DISPLAY
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Esta é talvez uma das formas mais eficazes de comunicar, principalmente num site como a NiT.

Tendo como base os interesses de comunicação das marcas, podem ser desenvolvidos artigos, fotos ou vídeos, conteúdos estes que serão sempre destacados e

promovidos nas nossas redes sociais. Nesta fase disponibilizamos as seguintes opções de artigos patrocinados:

ARTIGO NORMAL COM FOTO

Características:

• Destaque na HP da NIT (12 horas) – ver slide 11

• Galeria com até 8 fotos - ver slide 12

• Possibilidade de cada foto ter um texto associado - ver slide 12

• Promoção do conteúdo no facebook da NIT (2) e numa página MCD (1)

FORMATOS BRANDED CONTENT
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ARTIGO NORMAL COM VIDEO

Características:

• Destaque na HP da NIT (12 horas) – ver slide 11

• Galeria com 1 Vídeo - ver slide 12

• Possibilidade do video ter um texto associado - ver slide 12

• Promoção do conteúdo no facebook da NIT (2) e numa página MCD (1)



ARTIGO PREMIUM COM FOTO

Características:

• Manchete na HP da NIT (24 horas) – ver slide 11

• Galeria com até 8 fotos - ver slide 12

• Possibilidade de cada foto ter um texto associado - ver slide 12

• Promoção do conteúdo no facebook da NIT (2) e numa página MCD (1)

FORMATOS BRANDED CONTENT

10

ARTIGO PREMIUM COM VIDEO

Características:

• Manchete na HP da NIT (24 horas) – ver slide 11

• Galeria com 1 Vídeo - ver slide 12

• Possibilidade do video ter um texto associado - ver slide 12

• Promoção do conteúdo no facebook da NIT (2) e numa página MCD (1)
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Manchete

(Clicável para 
página com 
artigo) 

Destaques

(Clicável para 
página com 
artigo) 
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Página do 
artigo com 
fotos ou vídeo 
e texto 
associado 



INVESTIMENTO
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INVESTIMENTO 

MEDIA

INVESTIMENTO 

PRODUÇÃO (*)

ARTIGO NORMAL COM FOTO 1 500€ 1 500€

ARTIGO NORMAL COM VIDEO 2 500€ 2 500€

ARTIGO PREMIUM COM FOTO 2 000€ 1 500€

ARTIGO PREMIUM COM VIDEO 3 000€ 2 500€

(*) Este valor exclui qualquer margem de intermediação/rappel

Notas importantes

• Textos elaborados por equipa editorial após briefing do anunciante

• Produção de fotos e vídeos da responsabilidade da NIT (seção fotográfica e a realização do vídeo terá de ser feita na região de Lisboa ou Porto)



OBSERVAÇÕES GERAIS
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a) Condições apresentadas para valor bruto negociado e em função do volume de investimento. Qualquer variação pressupõe a renegociação por parte da MCD;

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 da MCD;

e) A contratação de espaço será feita de acordo com as 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 alteração de rede de sites;

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 MCD;

h) 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;

i) A MCD poderá colaborar na produção de formatos publicitários;

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

k) Os investimentos realizados ao abrigo dos 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/

