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 UM PROGRAMA DE ENTRETENIMENTO FAMILIAR, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS PORTUGUESAS, QUE

COMBINA TODOS OS INGREDIENTES DE UM PROGRAMA DE GRANDE ENTRETENIMENTO: DESAFIOS DE

PERÍCIA, ATUAÇÕES MUSICAIS, PROVAS A CONTRARRELÓGIO, SURPRESAS, MOMENTOS DE QUIZ,

RECORDES, BEM COMO UMA SÉRIE DE CONTEÚDOS INTERATIVOS QUE IRÃO PRENDER OS

TELESPECTADORES AO ECRÃ

 ESTE PROGRAMA PROMETE TER CONTEÚDOS DIFERENTES TODAS AS SEMANAS

O ÚNICO SEGREDO É “NUNCA DIZER NUNCA”

Semanal

Sábado

Tarde

16H-20H

240 minutos
Estreia prevista

11 de Novembro
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Um formato familiar para as tardes de sábado da TVI, onde o único segredo é “nunca dizer nunca”.

Muita animação está garantida, embora o principal objetivo dos concorrentes seja chegar à final e ganhar o grande prémio! Para que isso

aconteça “nunca podem dizer nunca” aos desafios que lhes vão sendo lançados pelos dois apresentadores fazendo os possíveis por

superar as provas físicas e responder acertadamente às perguntas sobre o universo da estação.

Antecipando as comemorações do 25º aniversário da estação, este programa vai ainda juntar todo o universo TVI – passado e presente -

utilizando como matéria-prima para jogos e desafios os maiores êxitos de sempre do canal. Nunca Digas Nunca, marcará assim o início

de uma mega-operação que começa com a rentrée televisiva e que terá depois dois momentos altos: o dia 20 de Fevereiro, com uma

grandiosa gala comemorativa, e o final do ano de aniversário, com um outro evento que reunirá a família TVI.

O programa terá uma página de facebook e conta no instragram, que para além de difundirem os conteúdos do programa, serão também

plataformas para os telespectadores partilharem as suas experiências e enviarem as suas sugestões.

SINOPSE

O ÚNICO SEGREDO É “NUNCA DIZER NUNCA”
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A produção conhece ao pormenor os perfis dos 150 concorrentes sentados na plateia e é com base nessa cuidadosa pesquisa que os

concorrentes serão selecionados para os vários desafios. Um concorrente pode, por exemplo, ser surpreendido com a mobília velha do

seu quarto, sendo desafiado a cumprir uma prova que lhe permita ganhar um quarto novo; ser desafiado a pedir a namorada em

casamento, habilitando-se a ganhar a viagem de lua-de-mel; ou fazer uma prova de karaoke e cantar com o Ruben Rua dentro de uma

cabine de duche. Não há impossíveis neste programa, e o segredo para chegar afinal é…nunca dizer nunca!

O cenário terá ao todo, cinco espaços diferentes, a plateia, o set de atuações, o set de desafios, o set de quiz e um set de desafios

exclusivos para conteúdos relacionados com o 25º aniversário da estação: o espaço “Parabéns TVI”. Estes são os palcos das várias

provas e desafios, como pranchas mecânicas, tombolas gigantes, bicicletas suspensas, paredes de escalada, alçapões com piscina

cheias de espuma, entre muitos outros, sendo que poderá haver novidades todas as semanas.

Os requisitos para participar no programa são muito simples: ter mais de dezoito anos, boa disposição, alguma agilidade física e bons

conhecimentos sobre o universo TVI. Sempre que a plateia digital for ativada, a pedido dos apresentadores, um, dois ou mais lugares irão

iluminar-se com cores, sendo esta será a forma de se escolher quem vai participar.

Os desafios têm uma duração que varia entre os dois e os seis minutos, sendo intercalados por atuações musicais ou flash interviews

com figuras da estação. Todos os concorrentes que forem chamados ao longo do programa, e que aceitem os desafios propostos, podem

ser apurados para a final onde disputarão o grande prémio.

Sempre que se considere oportuno, caras TVI irão juntar-se à festa, sendo que eles poderão interagir com os concorrentes, tendo a

missão de os ajudar em algumas provas e desafios.

MECÂNICA

O ÚNICO SEGREDO É “NUNCA DIZER NUNCA”
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Previsivelmente, não existirão dois programas iguais, mas seguem exemplos de alguns desafios e provas que podem acontecer:

Desafios: É nos desafios que os concorrentes poderão testar a sua agilidade e capacidade física, combinando-as com muita criatividade

e sentido de humor. Estes espaços terão uma duração aproximada de 2 a 5 minutos, a contrarrelógio, e podem ser realizados em estúdio

ou no exterior (no verão).

Todos os desafios podem ser patrocinados por diferentes sponsors que venham a associar-se a este programa.

Provas de Quiz: Tendo como fonte de inspiração o 25º aniversário da TVI, as perguntas de quiz abordarão sempre o presente e o

passado da estação, revisitando os maiores êxitos destes 25 anos: talentoshows, novelas, séries e tantos outros que o público não

esquece.

Provas de Karaoke: O talento vocal dos concorrentes também vai ser avaliado através de divertidas provas de karaoke que assumirão

diferentes formatos consoante as semanas. Mais importante do que cantar dentro do tom é seguir a letra das canções até ao fim sem se

perderem pelo caminho. Estas provas terão uma duração aproximada de 4 minutos.

Recordes: Os portugueses gostam de bater recordes, por isso, esta é uma oportunidade única para alcançar novas proezas, ao vivo,

diante de uma plateia privilegiada. (Esta rúbrica poderá não acontecer em todos os programas).

O Alçapão: Nesta prova, feita a contrarrelógio, um segundo de hesitação pode terminar num arrepiante banho de espuma no tanque de

acrílico montado em estúdio, à vista de todos. Para se manterem secos e a salvo, os concorrentes suspensos sobre o tanque terão de

responder acertadamente a todas as perguntas feitas, à vez, pelos apresentadores, tendo apenas 5 segundos para pensarem em cada

uma delas. Todas as perguntas desta prova, são sobre o universo TVI e de resposta direta, por isso, basta uma resposta errada para o

alçapão se abrir e o concorrente ir a banhos!

PROVAS E DESAFIOS

O ÚNICO SEGREDO É “NUNCA DIZER NUNCA”
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Com o objetivo de criar envolvimento com o telespectador, em casa, o programa terá os seguintes passatempos:

 Um passatempo adaptado aos conteúdos deste formato com chamadas de valor acrescentado, com um prémio em cartão. Para que

possam ganhar, os telespectadores não precisam de testar os seus conhecimentos, nem responder a qualquer tipo de pergunta, basta

apenas ligarem o número do passatempo e terem a sorte de serem selecionados;

 Um passatempo temático que decorrerá na App “Nunca Digas Nunca!”, com um prémio que será anunciado no decorrer do programa

(prémios que seduzem o público mais jovem e/ou tecnologicamente mais evoluído, como smartphones, tablets, etc.). Ao

descarregarem a app, de forma gratuita, os participantes devem inserir os seus dados pessoais para se inscreverem e, semanalmente

devem escolher uma chave de emojis, composta por três emojis que estejam relacionados com o tema indicado no programa. Se o

participante adivinhar a chave secreta, habilita-se a ganhar o prémio.

Exemplos de chaves mistério:

INTERATIVIDADE

O ÚNICO SEGREDO É “NUNCA DIZER NUNCA”
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PATROCÍNIO

O patrocínio do programa engloba as seguintes contrapartidas semanais:

Junto às autopromoções do programa: cartão de 5”, com referência em voz off ao anunciante (mínimo 26 inserções), com a seguinte

distribuição:

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 com duração opcional (2 inserções);

Site TVI e TVI Player: pre/mid/pos roll com duração opcional (2 500 visualizações);

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

Nº DE INSERÇÕES 8 8 4 4 2 26

SOLUÇÕES COMERCIAIS

O ÚNICO SEGREDO É “NUNCA DIZER NUNCA”
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PATROCÍNIO

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

SOLUÇÕES COMERCIAIS

Nota:

 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 (5”) 

+ PREROLL
CARTÕES (5’’) + SPOTS + PREROLL

5’’ 10’’ 15’’ 20’’ 25’’ 30’’

4 34.150 € 40.710 € 42.530 € 43.290 € 45.130 € 45.910 €

8 61.550 € 73.470 € 76.780 € 78.177 € 81.534 € 82.973 €

12 83.640 € 99.730 € 104.210 € 106.331 € 111.046 € 113.136 €

O ÚNICO SEGREDO É “NUNCA DIZER NUNCA”
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COLOCAÇÃO DE PRODUTO

De acordo com a natureza do programa temos disponíveis as seguintes oportunidades:

SOLUÇÕES COMERCIAIS

PRESENÇAS ESPECIAIS - DESAFIOS 

Em cada programa, os concorrentes têm de ultrapassar diferentes desafios (provas físicas e quizzes) até chegarem à final, sendo que

cada desafio pode ter uma marca associada ou fazer ela própria parte do obstáculo a superar. Cada situação será definida caso a caso,

após briefing do anunciante e respeitando a linha editorial do programa.

Contrapartidas por presença:

 Presença de marca no programa;
 Duração: 30”;
 Presença nas redes sociais do programa e/ou TVI;
 Destaque na HP do site TVI ou TVI Player.

INVESTIMENTO MEDIA (por inserção): 9 560€
INVESTIMENTO PRODUÇÃO (por presença): 3 500€ (este valor exclui qualquer margem de intermediação/rappel)

Notas:

 Para mais detalhes sobre a natureza das referidas presenças, consultar também a Informação Comercial nº 002/17.

O ÚNICO SEGREDO É “NUNCA DIZER NUNCA”
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COLOCAÇÃO DE PRODUTO

De acordo com a natureza do programa temos disponíveis as seguintes oportunidades:

SOLUÇÕES COMERCIAIS

PRESENÇAS ESPECIAIS - DESAFIOS SURPRESA

Possibilidade de serem criados “desafios surpresa”, que podem ter marca associada ou fazer ela própria parte do desafio a superar. Ao

longo do programa serão criados momentos “à medida de cada anunciante”, que terão como objetivo surpreender um concorrente, sendo-

lhe proposto um desafio que terá que cumprir para ganhar determinado prémio. Cada situação será definida caso a caso, após briefing do

anunciante e respeitando a linha editorial do programa.

Contrapartidas por presença:

 Presença de marca no programa;
 Duração: 30”;
 Presença nas redes sociais do programa e/ou TVI;
 Destaque na HP do site TVI ou TVI Player.

INVESTIMENTO MEDIA (por inserção): 9 560€
INVESTIMENTO PRODUÇÃO (por presença): a orçamentar caso a caso (este valor exclui qualquer margem de intermediação/rappel)

Notas:

 Os prémios são da responsabilidade do anunciante;

 Para mais detalhes sobre a natureza das referidas presenças, consultar também a Informação Comercial nº 002/17.

O ÚNICO SEGREDO É “NUNCA DIZER NUNCA”
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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

O ÚNICO SEGREDO É “NUNCA DIZER NUNCA”
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TELEPROMOÇÕES

Tirando partido do cenário e do prestígio dos apresentadores do programa, temos disponível a comercialização de telepromoções, que
serão exibidas no decorrer do programa e nas suas plataformas digitais (redes sociais* e área no site da TVI ou TVI Player).

As telepromoções são gravadas utilizando o décor e os apresentadores do mesmo.

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

INVESTIMENTO PRODUÇÃO (por inserção): 3 500€ (Este valor exclui qualquer margem de intermediação/rappel)

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

SOLUÇÕES COMERCIAIS

Notas:

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

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

 Os investimentos de produção apresentados incluem direitos de imagem de um apresentador;

 Os guiões são da responsabilidade da TVI, elaborados mediante briefing detalhado do anunciante;

 As telepromoções estão sujeitas a aprovação editorial por parte da produção do programa;

 Para mais detalhes sobre telepromoções, consultar a Informação Comercial nº 002/17.

O ÚNICO SEGREDO É “NUNCA DIZER NUNCA”



13

DIGITAL

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

 PRESENÇA EM DISPLAY

OUTRAS OPORTUNIDADES

 PRESENÇA ATRAVÉS DE FORMATOS ESPECIAIS E CONTEÚDOS PERSONALIZADOS

O site TVI 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.

LOCAL FORMATO
IMPRESSÕES/

VISUALIZAÇÕES
PERÍODO INVESTIMENTO MEDIA

Site TVI e TVI PLAYER
Intro/splash 50 000

4 semanas 1 200€
Halfpage 12 500

Site TVI e TVI PLAYER
Intro/splash 100 000

8 semanas 2 240€
Halfpage 25 000

Site TVI e TVI PLAYER
Intro/splash 150 000

12 semanas 3 120€
Halfpage 37 500

O ÚNICO SEGREDO É “NUNCA DIZER NUNCA”
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LICENCIAMENTO

Caso o anunciante pretenda associar-se aos valores e notoriedade do programa e das suas caras, poderá optar por uma solução de
licenciamento.

Seguem os modelos disponíveis:

 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.

 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 (utilização de logos do programa em materiais de ponto de venda (posters, stickers, tarjas, etc.); mailings; folhetos de loja;

cupões de desconto…)

 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: utilização de fotografias e/ou clipes de

vídeo do programa).

INVESTIMENTO: A definir caso a caso.

OUTRAS OPORTUNIDADES

O ÚNICO SEGREDO É “NUNCA DIZER NUNCA”
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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




