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Em 2016, a magia do Natal 
chegou a Lisboa

À semelhança das grandes cidades 
europeias, Lisboa tem agora um grande 
Mercado de Natal 
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O maior evento de Natal em Portugal

Grande afluência de público nacional e internacional

Uma parceria CML | TVI | NIU

Wonderland Lisboa um evento para toda a família

Wonderland Lisboa promove a cultura e os produtos 

portugueses

Wonderland Lisboa é um evento solidário

Wonderland Lisboa é um evento ecológico

Wonderland Lisboa é uma experiência inesquecível para o 

público e para os nossos parceiros



Com provas dadas ao 
nível das experiências 
proporcionadas

Roda gigante

Pista de gelo ecológica

Rampa de gelo ecológica

Globo de neve gigante

Árvore de Natal

Casa do Pai Natal

Mercado de Natal
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E ao nível das 
audiências 

+ de 11h diretos do evento na TVI

+ de 30 dias de animação
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+500.000 pessoas
92%avaliação positiva

7



Em 2017, mantemo-nos no 
centro da cidade

LISBOA PARQUE EDUARDO VII

de 1 de Dezembro a 1 de Janeiro

8



9

Com o maior evento de 
natal em Portugal, 

que nos traz tradições e 
experiências únicas
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Num espaço maior, aberto, 
gratuito e para todos
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2017 vs 2016

AUMENTO DE 50% 

DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO

MAIS ESPAÇO

MAIS DIVERTIMENTOS

MAIS ANIMAÇÃO

MAIS CULTURA E 

PRODUTOS PORTUGUESES
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Roda gigante
32 metros de diâmetro, 24 cabines 

panorâmicas de 6 lugares

1ª VEZ EM PORTUGAL



Pista gelo 
ecológica
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2 Carrosséis
30 LUGARES
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Árvore de Natal
E PRESÉPIO
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Casa do Pai Natal
COM O PAI NATAL E A MÃE NATAL!
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Cânticos de Natal
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Mercado Tradicional
COM MAIS OFERTA: ARTESANATO PORTUGUÊS, 
BRINQUEDOS TRADICIONAIS, DECORAÇÕES DE 
NATAL, PRODUTOS REGIONAIS, GULOSEIMAS, 
DOÇARIA DE NATAL, MODA E ACESSÓRIOS, ETC.



Mais Iluminação

Mais Animação
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Uma mascote
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Fada de Natal

Coroa de Natal
PRÉ-EVENTO

Procuramos as melhores coroas 
e fadas de natal
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“HANGING POETRY”: ALGUMAS ÁRVORES TERÃO 
POEMAS DE AUTORES PORTUGUESES

Promovemos a 

cultura



Caneca
Desafio à Anna Westerlund para 

desenhar uma caneca WDL, que 

será depois vendida durante o 

evento. Uma peça única e 

ambientalmente correta. 23
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Solidariedade
UM PRESENTE A MAIS PARA QUEM TEM MENOS, de  25 Dezembro a 1 de 

Janeiro

LANÇAMENTO DE PRODUTO WDL cuja parte da venda reverte para 

associações de solidariedade social de Lisboa



“Do what you do so well, 

that they will want to see it 

again and bring their 

friends” Walt Disney
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 Tornar o Wonderland Lisboa um evento de referência a nível

nacional e internacional

 Desenvolver áreas de ativação de marcas

 Oferecer soluções de comunicação integradas, que incluem

televisão, digital e social media

Objetivos

Como? 

Através de uma presença canais TVI, rede MCD e utilizando os

seguintes formatos:

 Campanha Promocional em televisão e digital

 Integração em conteúdos

 Desenvolvimento de conteúdos especiais

 Ativação no terreno.

PLANO DE 

COMUNICAÇÃO 
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Campanha de promoção nos diversos meios TVI, televisão e plataformas

digitais, através de spot e formatos display com associação dos patrocinadores.

COMUNICAÇÃO 

TELEVISÃO E DIGITAL

800 000 visualizações

3 000 000 impressões de intro e splash

2 000 000 impressões de halfpage

 Distribuição de spots por faixa horária e canal:

Spots

Formatos display

 Distribuição de visualizações e impressões:

FAIXAS 

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

Nº DE 

INSERÇÕES
168 222 55 55 500

FAIXAS 

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

Nº DE 

INSERÇÕES
130 190 100 100 520

FAIXAS 

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

Nº DE 

INSERÇÕES
340 340 230 170 1080

FAIXAS 

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

Nº DE 

INSERÇÕES
340 340 230 170 1080



28

Durante o decorrer do evento, propomos também desenvolver uma transição de intervalo com branding Wonderland Lisboa e anunciante,

associado à imagem da TVI.

Características:

 Período de transmissão: 3 dias, datas a definir;

 Número de execuções: 1;

 Número de exibições: 20 inserções/dia, num total de 60;

 Faixa Horária: Entre as 07h e as 02h inclusive;

 Localização: 1ª posição de bloco;

 Duração: 5”.

TRANSIÇÃO DE INTERVALO 

Nota:

 Por motivos de produção, a contratação desta ação terá de ser feita com um mínimo de 3 semanas de antecedência antes do

inicio da sua exibição;

 Para a produção desta execução o anunciante terá de fornecer fonte de letra a utilizar e logotipo em 3D num dos seguintes

formatos: C4D (formato ideal), FBX, OBJ.
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A publicidade em ecrã fracionado tem grande impacto e permite que a audiência veja a mensagem publicitária sem interrupção para

intervalo. Como tal, e para complementar a divulgação do evento e a associação do patrocinador, sugerimos que se desenvolvam algumas

presenças de modo a complementar a divulgação dos valores e objetivos do movimento.

Características:

 Nº de programas: 5 “Você na TV”+ 5 “a Tarde é Sua” + 2 “Somos Portugal”;

 Número de execuções: 1

 Nº de inserções: 1 por programa, num total de 12;

 Duração de cada inserção: 10’’;

 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.

PUBLICIDADE EM ECRÃ FRACCIONADO 

EXEMPLO ILUSTRATIVO
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INTEGRAÇÃO EM CONTEÚDOS
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PROGRAMAÇÃO ESPECIAL 

Em Direto do Wonderland Lisboa
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Programação especial em directo do Wonderland Lisboa

Transmissão de vários programas do local

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL 
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Associação dos anunciantes através de patrocínio, colocação de produto ou ativação digital de 1 “Você na TV”, 1 “A Tarde é Sua” e 1 “ Câmara 

Exclusiva” transmitidos ao longo do período do Wonderland Lisboa.

PATROCÍNIO:

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

 Nos blocos do programa: spot de 20” (3 inserções no VNTV e 4 ATS e 1 na CE);

 Junto às autopromoções do programa: cartão de 5”, com referência em voz off ao anunciante (mínimo 12), com a seguinte distribuição:

 Presença dos programas no live streaming do TVI Player

COLOCAÇÃO DE PRODUTO:

 Presença da marca enquadrada de uma forma harmoniosa no conteúdo do programa.

ATIVAÇÃO DIGITAL:

 Ativação nas redes sociais com colocação de posts no facebook;

 Destaque da presença na HP do site TVI ou TVI Player.

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL NATAL 

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

Nº DE INSERÇÕES 7 3 1 1 0 12
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SOMOS PORTUGAL 

Em Direto do Wonderland Lisboa



35

Associação dos anunciantes a 2 programas emitidos em directo do local, através de patrocínio, colocação de produto e ativação digital

PATROCÍNIO:

 Junto ao programa (no inicio, no intervalo e no fim): cartão de 5”, com referência em voz off ao anunciante (4 inserções);

 Nos blocos do programa: spot de 20” (6 inserções);

 Junto às autopromoções do programa: cartão de 5”, com referência em voz off ao anunciante (mínimo 9), com a seguinte distribuição:

 Presença dos programas no live streaming do TVI Player

COLOCAÇÃO DE PRODUTO:

 Presença de marca enquadrada de uma forma harmoniosa no conteúdo do programa.

ATIVAÇÃO DIGITAL:

 Ativação nas redes sociais com colocação de posts no facebook;

 Destaque da presença na HP do site TVI ou TVI Player

PROGRAMA ESPECIAL | SOMOS PORTUGAL

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

Nº DE INSERÇÕES 5 3 0 1 0 9
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VOCÊ NA TV | A TARDE É SUA

Para dar uma maior visibilidade e notoriedade ao espaço e

aos divertimentos existentes vamos fazer diretos nos “Você na

TV” e “A Tarde é Sua”.

Contrapartidas por presença:

 Presença no programa com ativação da marca no evento |

1 presença por programa;

 Presença nas redes sociais TVI*;

 Destaque da presença na HP do site TVI ou TVI Player

COLOCAÇÃO DE PRODUTO

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

COLOCAÇÃO DE PRODUTO

Cobertura do melhor que estiver a acontecer durante o evento através de
2 reportagens.

Características por presença:

 Presença no programa com ativação da marca no evento;
 Presença nas redes sociais TVI*;
 Destaque da presença na HP do site TVI ou TVI Player - .

MINI PROGRAMA

Por forma a aumentar a visibilidade do anunciante associado ao evento,
sugerimos também a realização de um miniprograma Câmara Exclusiva.
Num registo de reportagem, iremos mostrar o que de melhor se está a
passar. Este suporte será também ativado no facebook.

Patrocínio:

 Canais: TVI

 Número de execuções: 2

 Duração: 120”

 Data de exibição: No dia em que a peça é exibida no programa da TVI

 Número de exibições por execução: 2

 Faixa Horária: Tarde e em Late night

* Exclui redes sociais dos apresentadores, a orçamentar caso a caso.
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Por forma a alargar o âmbito da comunicação podemos realizar telepromoções recorrendo aos décors e aos atores (2) de uma das nossas

novelas de prime time (a definir à data de adjudicação).

TELEPROMOÇÃO FICÇÃO NACIONAL

Características:

 Número de execuções: 1

 Nº de inserções: 10

 Duração de cada inserção: 60’’

 Período de transmissão: 2 semanas, datas a definir
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ENDORSEMENT CARA TVI

 Spot a convidar para ativação ou passatempo realizado pela marca

 Presença no espaço da marca no Wonderland Lisboa

 Posts em blog e ou/facebook

 Reportagem no espaço da marca no Wonderland Lisboa

A TVI tem várias caras com grande notoriedade e geradores de social media, que acreditamos de grande relevância para dar visibilidade a

este projeto. Propomos definir em conjunto com a marca uma cara que estará associada aos seguintes suportes:
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À semelhança de 2016, o TVI Player terá uma área exclusiva onde todos os

conteúdos produzidos podem ser revistos em qualquer altura e em qualquer

parte do mundo.

INTEGRAÇÃO EM CONTEÚDO | TVI PLAYER

Wonderland Lisboa mais próximo de si 
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A TVI tem também uma grande rede de blogs,

http://tvimedia.pt/produtos/digital/blogs/, como complemento à

comunicação já apresentada, sugerimos desenvolver um pacote de 6

posts com presença dos blogers no evento (blogs a definir à data de

adjudicação).

INTEGRAÇÃO EM CONTEÚDO | BLOGS

http://tvimedia.pt/produtos/digital/blogs/
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Como complemento à restante comunicação, sugerimos também

desenvolver cobertura editorial da presença do anunciante no evento no

site NiT http://nit.pt/. Este conteúdo será sempre destacado e promovido

nas nossas redes sociais. Para esta ação sugerimos desenvolver um artigo

com vídeo:

Características:

• Destaque na HP

• Artigo escrito pelo Nit, segundo briefing enviado pelo anunciante

• Galeria com vídeo

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

INTEGRAÇÃO EM CONTEÚDO | NEW IN TOWN

http://nit.pt/
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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 de caras que o público tão

bem conhece e que, de alguma forma, estão ligadas ao universo TVI. Assim

sugerimos fazer um artigo com uma dessas caras a contar a sua experiência

junto da ativação do patrocinador.

Características:

 Destaque na HP da SELFIE

 Artigo escrito pela Selfie, segundo briefing enviado pelo anunciante

 Galeria com vídeo

 Promoção do conteúdo nas redes socias MCD (2)

INTEGRAÇÃO EM CONTEÚDO | SELFIE
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O Facebook é também uma ferramenta digital de grande interesse para

comunicar esta ação, permitindo incrementar públicos e targets. As páginas da

rede MCD são das páginas portuguesas com mais fãs no Facebook, mais de 5

milhões, liderando também nas interações dos fãs. Para complementar a

proposta, sugerimos a publicação de posts nas páginas de facebook do

universo MCD/TVI (páginas a definir).

Características

– Páginas: Universo MCD/TVI (a definir);

– Período da Comunicação: Novembro, Dezembro;

– Número de Posts: 14 posts distribuídos pelas várias páginas MCD (em

rotação;

INTEGRAÇÃO EM CONTEÚDO | FACEBOOK



O maior evento de Natal em Portugal

Grande afluência de público nacional e internacional

Uma parceria CML | TVI | NIU

Wonderland Lisboa é um evento para toda a família

Wonderland Lisboa promove a cultura e os produtos portugueses

Wonderland Lisboa é um evento solidário

Wonderland Lisboa é um evento ecológico

Wonderland Lisboa é uma experiência inesquecível para o público e 

para os nossos parceiros
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3 NÍVEIS DE ENVOLVIMENTO ADAPTADOS ÀS SUAS 

NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO

PACK A

Resumo das contrapartidas slide 47

Podem ser desenvolvidos stands WDL personalizados para cada patrocinador

Desenvolvemos soluções de comunicação à sua medida. Desafie-nos!!!

 Stand WDL médio + associação a 

um dos divertimentos 

 Nº grp’s Equi 20” – 400

 Impressões - 2 000 000

 Exposição TV – 10 minutos

 Exposição Digital: 10 posts + 1 

artigo

Resumo das contrapartidas slide 48

 Stand WDL standard

 Nº grp’s Equi 20” - 100

 Exposição TV – 3 minutos

 Exposição Digital: 3 posts + 1 

artigo

Resumo das contrapartidas slide 49

 Stand WDL XL + Associação a um dos 

maiores divertimentos  

 Nº grp’s Equi 20” – 2 000

 Impressões - 5 000 000

 Visualizações – 800 000

 Exposição TV: 20 minutos

 Exposição Digital: 30 posts + 3 artigos

PACK B PACK C
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PATROCINADOR 

PRINCIPAL

750 000€

PATROCINADOR

150 000€

PARCEIRO

50 000€

RESUMO CONTRAPARTIDAS | PACK A

Notas:

• Pack A contempla stand WDL XL e posição exclusiva num dos maiores divertimentos – Pista de Gelo, Roda Gigante, Árvore de Natal;

• O conjunto de suportes apresentados serão objeto de confirmação por parte da Direção de Programas à data da sua adjudicação. Neste contexto poderão vir a ser objeto

de alteração em função do interesse editorial e enquadramento legal;

• Todos os detalhes de implementação serão tratados posteriormente entre o anunciante, a agência e a produção da TVI.

SUPORTE CANAL RESUMO

Campanha de Promoção

TVI, TVI24, TVI 

Ficção, TVI Reality, 

rede MCD

(20" x (500 + 520 + 1080 + 1080) inserções ) + (800 000 visualizações de preroll, 2 000 000 impressões de 

halfpage, 3 000 000 impressões intro e splash

Transição de Intervalo TVI 5" x 60 inserções

Publicidade em ecrã fracionado TVI 10" x 24 inserções

Programação Especial Natal – Você na TV TVI, rede MCD (5" x 2 ) + (20" x 3 ) + (5" x 12) inserções + colocação produto + ativação redes sociais+ 1 destaque 

Programação Especial Natal – A Tarde é Sua TVI, rede MCD (5" x 2 ) + (20" x 4 ) + (5" x 12) inserções + colocação produto + ativação redes sociais+ 1 destaque 

Programação Especial Natal – Câmara 

Exclusiva
TVI, rede MCD (5" x 2 ) + (20" x 1 ) + (5" x 12) inserções + colocação produto + ativação redes sociais+ 1 destaque 

Programa Especial Somos Portugal – 2 

programas
TVI, rede MCD ((5" x 2) + (20" x 6 ) + (5" x 9) inserções + colocação de produto + ativação redes sociais+ 1 destaque) x 2 

Integração em Conteúdo TVI, TVI Ficção
1 presença no "Você na TV" + ativação redes sociais+ 1 destaque, 1 presença na "A Tarde é Sua" + ativação 

redes sociais + 1 destaque, 2 presenças na "Câmara Exclusiva" + ativação redes sociais + 2 destaques

Mini programas Câmara Exclusiva TVI, rede MCD (120" x 2 execuções x 2 exibições cada) + ativação redes sociais

Telepromoção Ficção Nacional TVI 60" x 10 inserções

Endorsement cara TVI TVI, rede MCD Spot + presença no espaço da marca + posts em blog e ou facebook + reportagem

Branded Content Digital | Blogs rede MCD 6 posts

Branded Content Digital | NiT rede MCD 1 artigo com video

Branded Content Digital | Selfie rede MCD 1 artigo com video

Ativação redes sociais MCD 24 posts
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PATROCINADOR 

PRINCIPAL

750 000€

PATROCINADOR

150 000€

PARCEIRO

50 000€

RESUMO CONTRAPARTIDAS | PACK B

Notas:

• A associação ao PACK B contempla stand WDL médio e permite ao anunciante activar no evento em moldes a definir;

• O conjunto de suportes apresentados serão objeto de confirmação por parte da Direção de Programas à data da sua adjudicação. Neste contexto poderão vir a ser

objeto de alteração em função do interesse editorial e enquadramento legal;

• Todos os detalhes de implementação serão tratados posteriormente entre o anunciante, a agência e a produção da TVI.

SUPORTE CANAL RESUMO

Transição de Intervalo TVI 5" x 20 inserções

Publicidade em ecrã fracionado TVI 10" x 12 inserções

Programação Especial Natal – Você na TV TVI, rede MCD (5" x 2 ) + (20" x 3 ) + (5" x 12) inserções + colocação produto + ativação redes sociais+ 1 destaque 

Programação Especial Natal – A Tarde é Sua TVI, rede MCD (5" x 2 ) + (20" x 4 ) + (5" x 12) inserções + colocação produto + ativação redes sociais+ 1 destaque 

Programa Especial Somos Portugal – 1 

programa
TVI, rede MCD (5" x 2) + (20" x 6 ) + (5" x 12) inserções + colocação produto + ativação redes sociais + 1 destaque 

Integração em Conteúdo TVI, TVI Ficção
1 presença no "Você na TV" + ativação redes sociais + 1 destaque, 1 presença na "A Tarde é Sua" + ativação 

redes sociais + 1 destaque, 1 presença na "Câmara Exclusiva" + ativação redes sociais + 1 destaque

Mini programas Câmara Exclusiva TVI, rede MCD (120" x 1 execução x 2 exibições cada) + ativação redes sociais

Branded Content Digital | Blogs rede MCD 3 posts 

Branded Content Digital | NiT rede MCD 1 artigo com video

Ativação redes sociais MCD 7 posts

Campanha display MCD 2 000 000 impressões
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PATROCINADOR 

PRINCIPAL

750 000€

PATROCINADOR

150 000€

PARCEIRO

50 000€

RESUMO CONTRAPARTIDAS | PACK C

Notas:

• A associação ao PACK C permite ao anunciante estar presente no evento através de um stand WDL standard;

• O conjunto de suportes apresentados serão objeto de confirmação por parte da Direção de Programas à data da sua adjudicação. Neste contexto poderão vir a ser objeto de alteração

em função do interesse editorial e enquadramento legal;

• Todos os detalhes de implementação serão tratados posteriormente entre o anunciante, a agência e a produção da TVI.

SUPORTE CANAL RESUMO

Publicidade em ecrã fracionado TVI 10" x 7 inserções

Programação Especial Natal (programa a 

definir)
TVI, rede MCD Colocação de produto

Programa Especial Somos Portugal – 1 

programa
TVI, rede MCD Colocação de produto

Integração em Conteúdo TVI, TVI Ficção 1 presença na "Câmara Exclusiva" + ativação redes sociais + 1 destaque

Mini programas Câmara Exclusiva TVI, rede MCD (120" x 1 execução x 2 exibições) + ativação redes sociais

Branded Content Digital | Blogs rede MCD 1 post

Ativação redes sociais MCD 3 posts
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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




