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 CONTEÚDOS VIRAIS, MAS TAMBÉM INFORMATIVOS E PERTINENTES

 ACTUALIZAÇÃO DIÁRIA E PERMANENTE 24 HORAS/7 DIAS POR SEMANA E PRESENTE NAS REDES SOCIAS

Pageviews (*)

21.700.000

Visitas (*)

3.615.000

(*) Estimativa mensal

Vídeos (*)
1.000.000

AS NOTÍCIAS MAIS INTERESSANTES DA INTERNET
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O SPOT + é um site de news trends focado em falar do que todos falam 

na internet, mas não só. 

São temas informativos, interessantes e de descoberta, da atualidade 

ao desporto, da fama à comida, do lifestyle às histórias em que os 

animais são os protagonistas através de texto, vídeo e fotografia.

Pretendemos que a passagem pelo SPOT+  seja um momento de 

pausa, para conhecer e relaxar o que anda a cativar tantas atenções e o 

que achamos que vale a pena partilhar.

O SPOT+ é um projeto único em Portugal. 

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.

O SPOT+ pode ser encontrada no endereço eletrónico 

www.spotmais.iol.pt

O QUE É?

http://www.spotmais.iol.pt/


TAGCLOUD
Palavras-chave que unem os futuros membros e a comunidade
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Viciante

Viral 

Divertido

Interessante

Partilha 

Atualidade

Lifestyle

Cool 

In 

CURIOSIDADE

Cómico

Fenómenos



UNIVERSO TEMÁTICO
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fama 

comida 

política humor 

memes 

polémicas 

jogadores 

conquistas

raças 

gadgets 

alimentação 

dicas 

treino 
vídeos 

lifestyle 

moda 

mundo 

opinião 

país 

trending

redes sociais

competições 

política 

música

heróis

clubes 

cinema 

sériestecnologia 

inovação 

ciência
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TOM
Que tom usamos nos conteúdos para os nossos leitores

O nosso tom é irreverente e, por 

isso, livre, jovem e descomplexado. 

Somos urbanos e internet addict. 

Estamos empenhados em fazer 

conteúdos que sejam frescos e com 

um ângulo interessante. Não 

descartamos o humor nem o 

sarcasmo ;)
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PERSONALIDADE DA MARCA
Que pessoa é o nosso leitor

No SPOT+ somos irreverentes,
irónicos e sarcásticos. Gostamos do
debate, dos temas impactantes, de
tudo o que nos apaixona.
Chamam-nos Millenials, nativos
digitais, mas somos dirigidos a toda a
gente com um espírito como o
nosso.



Coordenadora webdesign: Ana Cintra
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A EQUIPA
O SPOT+ é dirigido por Paula Oliveira, diretora editorial da Media Capital Digital

e por João Pelarigo, coordenador do projeto. Na equipa permanente estão o João

Guilherme Oliveira, coordenador adjunto, a repórter Susana Laires, a repórter

Filipa Mendes Poço e a repórter Brígida Machado - todos (praticamente) milenialls

e muito entusiasmados com o novo projeto.

O SPOT + 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

Somos digitais no consumo de informação que fazemos e trabalhamos sobre o 

conteúdo que mais gostamos e sobre aquele que nos impacta. 

Somos apaixonados pelo nosso trabalho, não vivemos sem redes sociais e partilhamos tudo o 

que nos toca. A nossa cartilha é a autenticidade: vivemos do que publicamos.

Somos SPOT+
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MUNDO

DESPORTO

ANIMAIS

RUBRICAS

Conteúdos interessantes, virais, mas também informativos e pertinentes. 
Assuntos do dia ou da semana. Vai da fama à comida, do lifestyle à 
política e muito mais.

Conteúdos em torno do desporto e dos seus protagonistas. Fora ou dentro de 
campo.

Tudo o que tenha a ver com animais e seja viral. O vídeo ou a foto que 
todos queremos partilhar. Temos causas, contamos histórias.

o Provador – é uma área do site que mostra tudo o que é tendência no 
consumo e lifestyle. 
http://www.spotmais.iol.pt/provadorV

IR
A

L
CONTEÚDOS

Talentos Spot + – Entrevista com um artista português com menos de
30 anos. São pessoas que estão a vingar na sua área, os novos
talentosos das artes que acabam de surgir e que ainda são
desconhecidos da maioria do público. Pretende-se que seja uma
conversa intimista e descomplexada, bem disposta.
http://www.spotmais.iol.pt/tag/Talentos-SPOT+

http://www.spotmais.iol.pt/provador
http://www.spotmais.iol.pt/tag/Talentos-SPOT


DISTRIBUIÇÃO & PROMOÇÃO

Posts + Ads

SEO Friendly

Universo MC …

facebook.com/spotmais.iol.pt instagram.com/spotmais.pt
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Desktop Smartphones | Tablets

MULTIPLATAFORMA
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Disponíveis no site os formatos standard de display:

 Mrec

 Halfpage

 Intro

 Preroll

 Leaderboard

 Pushdown

 Billboard XL

 Takeover 

FORMATOS DISPLAY
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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 do SPOT +

 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 do SPOT +

 Possibilidade de integração de vídeo com texto associado

 Promoção do conteúdo nas redes sociais MCD (2)

ARTIGO COM VIDEO

FORMATOS BRANDED CONTENT | ARTIGOS PAT | NATIVE ADS
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Notas:

Textos elaborados por equipa editorial após briefing do anunciante

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

FORMATOS BRANDED CONTENT | ARTIGOS PAT | NATIVE ADS

INVESTIMENTO

ARTIGO COM FOTO 3 000€

ARTIGO COM VIDEO 5 000€
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Características:

 Cartão 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:

 O Provador

 Talentos Spot+

INVESTIMENTO POR RUBRICA: A orçamentar caso a caso

FORMATOS BRANDED CONTENT | ASSOCIAÇÃO A RUBRICAS
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Conheça os packs especiais que temos para si!!!



FORMATO IMPRESSÕES/VISUALIZAÇÕES INVESTIMENTO

PACOTE 1
Mrec 1 000 000

5 900€
Preroll 15" 50 000

PACOTE 2

Mrec 1 000 000

8 900€Preroll 15" 50 000

Artigo com foto -

PACOTE 3

Billboard XL ou Intro/Splash 1 000 000

12 915€Preroll 15" 50 000

Banner na Newsletter (*) -

PACKS ESPECIAIS

(*) Diariamente o Spot+ disponibiliza uma newsletter com os principais destaques do dia que

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



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


