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A smile is the best 

makeup any girl can 

wear.
Marilyn Monroe
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 O MUNDO DOS FAMOSOS DA TVI E MEDIA CAPITAL DENTRO E FORA DO ECRÃ

 CONTEÚDOS EXCLUSIVOS

 ACTUALIZAÇÃO DIÁRIA E PERMANENTE 24 HORAS/7 DIAS POR SEMANA

MAGAZINE SOCIAL EM FORMATO DIGITAL

Pageviews (*)

8.800.000

Visitas (*)

1. 955.000

(*) Estimativa mensal

Vídeos (*)
490.000
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moda

ROSTOS
elegante 

sexy

entretenimento 

lifestyle

estórias 

bastidores
EMOÇÃO

proximidade 

DESCONTRAÍDO 

TAGCLOUD             
Palavras-chave que unem os futuros membros

e a comunidade

EXCLUSIVO
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O projeto editorial SELFIE é um magazine social em formato digital que

tem como objetivo mostrar a vida dentro e fora do ecrã das caras que

tão bem conhece e que, de alguma forma, estão ligadas ao universo

TVI.

Move-nos a paixão de o informar e dar a conhecer, de forma séria e

rigorosa, as estrelas que nos inspiram, que cresceram connosco e por

quem milhões de portugueses, diariamente, acarinham e acompanham.

Vamos dar-lhe as notícias mais interessantes e os exclusivos que não

vai querer perder, sejam estes as novidades que aí vêm ou as

revelações que nunca imaginou sobre caras bem conhecidas.

Acompanhamos as nossas estrelas dentro e fora do ecrã televisivo e

radiofónico.

Vamos ter formatos inovadores de vídeo e uma linguagem própria que

estará mais próxima do seu público e do que este partilha nas redes

sociais.

Enquanto site de notícias de famosos, a SELFIE tem atualização diária

e permanente todos os dias da semana. Estamos presentes no

Facebook, Instagram e Twitter. Teremos diariamente uma NewsLetter

com as novidades do dia.

A SELFIE pode ser encontrada no endereço eletrónico www.selfie.iol.pt

O QUE É?

http://www.selfie.iol.pt/


Com acesso privilegiado às estrelas do nosso universo,

vamos acompanhar os famosos, saber o que fazem e

como vivem as estrelas da ficção, do entretenimento e

de informação do universo Media Capital.

Vamos ter entrevistas, vídeo e fotos sobre os seus

universos gastronómicos, wellness, lifestyle e moda, ou

saber simplesmente o pensam sobre temas da

atualidade.

Vamos ter a opinião que interessa.

Seremos também o braço digital do programa Câmara

Exclusiva e os olhos mais atentos a tudo que se passa

nas antenas dos nossos canais de TV e Rádio.
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CONTEÚDOS



Em baixo seguem alguns exemplos de rubricas que iremos desenvolver com presença das

nossas caras:

“50 FACTOS SOBRE MIM”

Sinopse:

O famoso vai dizer o máximo de factos sobre si em apenas 2 minutos. Desde os mais óbvios,

aos mais escabrosos, passando pelos mais insólitos até aos mais íntimos. Aqui não há

segredos,, apenas a tensão do cronometro e… algumas distrações.

No fim nomeará quem será a próxima vitima de “50 Factos sobre Mim”

Exemplo

http://selfie.iol.pt/geral/27-04-2017/jogo-dos-50-factos-com-pedro-carvalho

“DESAFIO DO NUNCA”

Sinopse:

Dois actores são desafiados para um quizz de honestidade – O desafio do “NUNCA”. A cada um

colocamos perguntas sobre o tema “ficção” e esperávamos pela verdade… ou pelo embaraço,

em muitos casos. E ficamos a saber grandes segredos a serem partilhados, algumas mentiras e

muitos factos curiosos sobre estes dois actores, sobre os bastidores da ficção e sobre a sua

amizade.

Exemplo
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RUBRICAS

http://selfie.iol.pt/the-coolonista/30-04-2017/a-coolunista-marta-neves-e-a-nova-parceira-da-selfie

http://selfie.iol.pt/geral/27-04-2017/jogo-dos-50-factos-com-pedro-carvalho
http://selfie.iol.pt/the-coolonista/30-04-2017/a-coolunista-marta-neves-e-a-nova-parceira-da-selfie


Em baixo seguem alguns exemplos de rubricas que iremos desenvolver com presença das nossas

caras:

“FITNESS COM…”

Sinopse:

Série de 10 vídeos com cerca de 2 minutos cada em que um famoso pratica um determinado

exercício explicando, em tom confessional, como o faz, as suas dicas e conselhos.

“OS PASSEIOS DA…”

Sinopse:

Série de 10 vídeos com cerca de 3 minutos cada em que um famoso testa um carro, ao mesmo

tempo que faz uma visita guiada a locais que são referências na sua vida.

“SUMOS…”

Sinopse:

Série de 10 vídeos com cerca de 2 minutos cada em que um famoso prepara um sumo, explicando

como faz, as suas dicas e conselhos.

RUBRICAS
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ENTRETENIMENTO      WELLNESS      FICÇÃO      NOVELAS       FITNESS

LIFESTYLE      BASTIDORES   CULTURA   MAKING OF      BELEZA    ESTILO
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MISSÃO

Ser a referência online para conhecer melhor a

vida das caras que o público conhece e associa

de alguma forma ao universo TVI.

VISÃO

Dar a conhecer as caras por trás das

personagens, as vidas por trás dos programas, as

histórias que se escondem por trás das câmaras.

O mundo dos famosos visto de dentro para fora.

Com eles e, por vezes, até por eles.

VALORES

Emoção| familiar| proximidade | confiança 
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A SELFIE é dirigida por Paula Oliveira, diretora editorial da

Media Capital Digital e por Cátia Soares, coordenadora do

projeto. Na equipa permanente estarão a Francisca Salema

e a Maria Pedro Pinto, ambas muito entusiasmadas com o

magazine social que têm em mãos.

Somos parceiros digitais do Câmara Exclusiva, trabalhando

com toda equipa do programa da TVI, e com quem

faremos conteúdo extra para esta plataforma digital.

Estamos também muito entusiasmados com os vídeos

exclusivos da blogger Marta Neves, The Coolunista.

A SELFIE é um projeto da Media Capital Digital.

Diretor-coordenador: Ricardo Tomé

Diretora editorial: Paula Oliveira

Diretor comercial: Mário Matos

Diretor operacional: Filipe David

Diretor técnico: Nuno Fonseca

Coordenadora webdesign: Ana Cintra

A EQUIPA
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Posts + Ads

SEO Friendly

Universo MC …

facebook.com/selfie.iol.pt instagram.com/selfie.iol.pt

DISTRIBUIÇÃO & PROMOÇÃO
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MULTIPLATAFORMA 

Desktop Smartphones | Tablets
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FORMATOS DISPLAY 

Disponíveis no site os formatos standard de display:

 Mrec

 Halfpage

 Intro

 Preroll

 Leaderboard

 Pushdown

 Billboard XL

 Takeover 
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Artigos com integração de marca são talvez uma das formas mais eficazes de comunicar. 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 COM FOTO

Características:

 Destaque na HP da SELFIE

 Possibilidade de integração de imagens com texto associado

 Promoção do conteúdo nas redes sociais MCD (2)

Nota: Outras possibilidades de integração a avaliar.

Características:

 Destaque na HP da SELFIE

 Possibilidade de integração de vídeo com texto associado

 Promoção do conteúdo nas redes sociais MCD (2)

ARTIGO COM VIDEO

FORMATOS BRANDED CONTENT | ARTIGOS PATROCINADOS | NATIVE ADS
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FORMATOS BRANDED CONTENT | ARTIGOS PATROCINADOS | NATIVE ADS

Notas:

Textos elaborados por equipa editorial após briefing do anunciante

Produção de fotos e vídeos da responsabilidade da equipa da SELFIE (seção fotográfica e a realização do vídeo terá de ser feita na região de Lisboa)

INVESTIMENTO

ARTIGO COM FOTO 3 000€

ARTIGO COM VIDEO 5 000€
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FORMATOS BRANDED CONTENT | ASSOCIAÇÃO A RUBRICAS

Características:

 Cartão de 3” no inicio do vídeo

 Colocação de Produto (a validar)

 Promoção do vídeo nas redes sociais MCD com tag e/ou hastag da marca

Notas: 

• Outras possibilidades de rubricas a avaliar

• Produto a integrar deverá ser adequado à rubrica patrocinada

Nesta fase o site tem disponível as seguintes rubricas para associação de marcas:

 50 Factos sobre mim

 Desafio do Nunca

 Fitness com…

 Os passeios da…

 Sumos…

INVESTIMENTO POR RUBRICA: A orçamentar caso a caso
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PRESENÇA NO SITE COM COMPLEMENTO EM TV

O SELFIE é também o braço digital do programa “Câmara Exclusiva”. De modo a potenciar a comunicação efetuada, sugerimos uma

presença nas duas plataformas TV e digital (presença a definir após briefing).

Características:

 1 presença no “Câmara Exclusiva”

 1 artigo com vídeo na SELFIE

Nota: Outras possibilidades de integração a avaliar.

INVESTIMENTO: 10 680€
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PRESENÇA NA NEWSLETTER

Diariamente a SELFIE disponibiliza uma newsletter com os principais destaques do dia que

poderá também ter associação de marca (exemplo ilustrativo ao lado).

INVESTIMENTO PARA 4 SEMANAS: 2 400€
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Conheça os packs especiais que temos para si!!!



PACKS ESPECIAIS 

FORMATO IMPRESSÕES/VISUALIZAÇÕES INVESTIMENTO

PACOTE 1
Halfpage 450.000

4.510 €
Preroll 15" 25.000

PACOTE 2
Billboard XL ou Intro 450.000

5.680 €
Preroll 15" 25.000

PACOTE 3

Halfpage 450.000

7.510 €Preroll 15" 25.000

Artigo com foto -



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”).

OBSERVAÇÕES GERAIS


