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 UM PROGRAMA DE ENTRETENIMENTO FAMILIAR COM UM FORMATO TELEVISIVO IRRESISTÍVEL, QUE UNE

O ENTRETENIMENTO AO DESAFIO FÍSICO E AO CONHECIMENTO

 JOGOS INCRÍVEIS, PRÉMIOS FANTÁSTICOS E MUITA DIVERSÃO ESTÃO GARANTIDOS NO PROGRAMA DE

FIM DE TARDE DA TVI

 APRESENTAÇAO DE CRISTINA FERREIRA E PEDRO TEIXEIRA

DIVERSÃO, ADRENALINA E MUITOS PRÉMIOS

44,1% Share de 

Audiência

Diário

2ª a 5ª
Acesso

719 mil 

indivíduos

Fonte: MMW – Período: 1 de Janeiro a 30 de Setembro de 2017; Canal Base: Canais Aerial; Tipo de Audiência: Total Dia; Alvos: Adultos
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Um dos apresentadores coloca questões aleatórias de cultura geral, que têm sempre quatro hipóteses de resposta, numa ordem ascendente de dificuldade. Um

dos participantes escolhe a resposta que considera estar correta. Se acertar, a montra de prémios (gaiola) abre-se imediatamente e o outro participante corre

para recolher o maior numero de prémios que conseguir dentro do tempo previsto. Tem de sair da gaiola antes que o tempo se esgote e as portas se fechem,

caso contrário é eliminado. O tempo para a recolha de prémios vai aumentando à medida que vão acertando nas questões. A 10ª ronda consiste na chamada

pergunta arrasadora: se acertarem na resposta, os participantes levam tudo o que está na montra de prémios, se falharem na resposta são eliminados e não

ganham nada.

Depois da primeira pergunta, a dupla tem de escolher qual o grande prémio para o qual quer jogar, mantendo esse objetivo ao longo de toda a sua participação,

tentando acumular bens que perfaçam o valor do grande prémio escolhido. Caso o consigam, ganham esse montante em dinheiro. Grande parte dos prémios

está à vista, mas existem alguns que estão contidos em caixas de oferta de diferentes tamanhos e de conteúdo desconhecido, aumentando a pressão do

concorrente, que, numa corrida contra o tempo, tem de decidir que prémios levar. Existem também prémios que não podem simplesmente ser apanhados e

retirados da gaiola, exigindo um pequeno desafio a fim de serem ”libertados”.

A gaiola funciona como uma verdadeira montra de produtos, sendo que os prémios que podem estar em jogo são: conjunto de eletrodomésticos, carros, motos,

viagens e dinheiro.

SINOPSE

DIVERSÃO, ADRENALINA E MUITOS PRÉMIOS
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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 18 inserções), com a seguinte distribuição:

 Junto ao programa (no inicio e no fim): cartão de 5”, com referência em voz off ao anunciante (8 inserções);

 Nos blocos do programa: spot com duração opcional (4 inserções);

 Site TVI e TVI Player: pre/mid/pos roll com duração opcional (5 000 visualizações);

PATROCÍNIO

SOLUÇÕES COMERCIAIS

DIVERSÃO, ADRENALINA E MUITOS PRÉMIOS 

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

Nº DE INSERÇÕES 6 8 2 2 0 18
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INVESTIMENTO DE MEDIA TOTAL (variável de acordo com a duração do spot e número de semanas contratadas):

PATROCÍNIO

SOLUÇÕES COMERCIAIS

DIVERSÃO, ADRENALINA E MUITOS PRÉMIOS 

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: 1 500€ (Este valor exclui qualquer margem de intermediação/rappel).

Nº DE

SEMANAS

CARTÕES + 

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

5’’ 10’’ 15’’ 20’’ 25’’ 30’’

4 49.480 € 71.510 € 77.160 € 79.120 € 86.180 € 88.760 €

8 94.070 € 136.120 € 146.910 € 150.664 € 164.159 € 169.105 €

12 133.770 € 193.850 € 209.260 € 214.631 € 233.916 € 240.996 €

24 238.210 € 346.350 € 374.100 € 383.823 € 418.566 € 431.342 €

52 389.570 € 571.800 € 618.560 € 635.290 € 694.093 € 715.813 €
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SOLUÇÕES COMERCIAIS

DIVERSÃO, ADRENALINA E MUITOS PRÉMIOS

PRESENÇAS NORMAIS PASSIVAS
Possibilidade de introdução de marcas/produtos na montra de prémios. 

Contrapartidas por presença:

 Presença do produto na montra;

 Visibilidade mínima: 3”;

INVESTIMENTO MEDIA (por presença): 2 375€

INVESTIMENTO PRODUÇÃO TV (por presença): 250€ (este valor exclui qualquer margem de intermediação/rappel)

PRESENÇAS ESPECIAIS 
Além da presença na montra de prémios, as marcas serão “destacadas” no decorrer do programa. Cada situação será definida caso a caso respeitando a linha

editorial do programa.

Contrapartidas por presença:

 Presença do produto no programa de acordo com briefing da marca;

 Visibilidade mínima: 30”;

 Presença nas redes sociais do programa e/ou TVI;

 Destaque na HP do site TVI ou TVI Player.

INVESTIMENTO MEDIA (por presença): 11 060€

INVESTIMENTO PRODUÇÃO TV (por presença): 3 000€ (este valor exclui qualquer margem de intermediação/rappel)

Notas:

 A oferta do prémio é da responsabilidade do anunciante

 Para mais detalhes sobre a natureza das referidas presenças, consultar também a Informação Comercial nº 002/18.

COLOCAÇÃO DE PRODUTO

INVESTIMENTO PRODUÇÃO DIGITAL (por presença): 1 500€ (Este valor exclui qualquer margem de intermediação/rappel)
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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

DIVERSÃO, ADRENALINA E MUITOS PRÉMIOS

PUBLICIDADE EM ECRÃ FRACIONADO
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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 TV (por inserção): Valor negociado do anunciante + 100% de sobretaxa

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

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

SOLUÇÕES COMERCIAIS

DIVERSÃO, ADRENALINA E MUITOS PRÉMIOS

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 002/18.

INVESTIMENTO PRODUÇÃO DIGITAL (por inserção): 1 500€ (Este valor exclui qualquer margem de intermediação/rappel)
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SOLUÇÕES COMERCIAIS

DIVERSÃO, ADRENALINA E MUITOS PRÉMIOS

DIGITAL

Mediante briefing e para complementar o patrocínio, permitindo uma maior associação dos anunciantes às plataformas digitais, podem ser desenvolvidos outras

presenças displays assim como presenças através de formatos especiais ou conteúdos personalizados.

INVESTIMENTO MEDIA E PRODUÇÃO: A definir mediante briefing.
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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).

SOLUÇÕES COMERCIAIS

DIVERSÃO, ADRENALINA E MUITOS PRÉMIOS

Nota: Modelos de negócio a desenvolver caso a caso mediante briefing de anunciante

INVESTIMENTO: A definir caso a caso.
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OBSERVAÇÕES GERAIS

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”).




