Maio a Novembro

O Maranhão em destaque na Série B
A participação do Sampaio como único representante maranhense no
Campeonato Brasileiro tem animado o cenário esportivo no Estado, levando
o torcedor a frequentar o estádio e acompanhar as novidades do time. Para manter
a torcedida bem informada, a Mirante AM promove a cobertura jornalística e
transmissão dos jogos do Sampaio. Programetes, vinhetas e placar são alguns dos
formatos que compõem o plano que transforma o conteúdo jornalístico em
excelente oportunidade comercial.

SUA MARCA NA MÍDIA
TIPO DE INSERÇÃO

DURAÇÃO

ASSINATURA

PERÍODO

TOTAL INSERÇÕES

Chamada dos jogos

30”

Marca + slogan (5”)

16/5 a 30/11

2.000

Vinhetas caracterizadas da
Série B nos Programas

10”

Marca + slogan (5”)

16/5 a 30/11

600

Tempo do jogo

5”

Marca

16/5 a 30/11

684

Placar do jogo

5”

Marca

16/5 a 30/11

684

TOTAL INSERÇÕES
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3.968

CROSS MÍDIA
IMIRANTEESPORTE.COM

IMIRANTE.COM

Formato: Banner Topo
Localização: capa esporte
Assinatura: marca
Período: 16/4 a 29/11
Visibilidade: 33%

Formato: Banner Notícia
Localização: capa Imirante
Assinatura: marca
Período: 16/4 a 29/11
Visibilidade: 25%

INVESTIMENTO POR COTA (R$) - 4 cotas
MÍDIA

R$

17.356,00

CROSS MÍDIA

R$

9.625,00

PRODUÇÃO

R$

817,00

INVESTIMENTO TOTAL POR COTA

R$

27.798,00

OBSERVAÇÕES
- Preço fixo.
- O patrocinador atual têm prioridade de renovação
deste projeto até às 16h (horário de Brasília) do
31/1/16;
- Prazo de comercialização deste projeto: até às 16h
(horário de Brasília) do 16/4/2016;
- A veiculação/realização deste projeto está
condicionada à venda de todas as cotas;
- O evento é responsabilidade da Rádio Mirante AM;
- A produção dos spots e banners é de
responsabilidade da Rádio Mirante AM;
- Os custos de produção dos spots e banners/cross
mídia deverão ser pagos à Rádio Mirante AM;
- Sobre os custos de produção dos spots e banners

não incidirão comissão de agência;
- O patrocinador deverá enviar sua marca em
illustrator ou pdf para
marketingradios@mirante.com.br;
- Reservamo-nos o direito de exclusividade na
veiculação;
- A programação será administrada pela emissora e
poderá ser alterada conforme disponibilidade;
- A emissora se reserva no direito de exibir
chamadas adicionais sem a marca dos
patrocinadores, em função de necessidades
estratégicas e/ou promocionais;
- Este projeto não poderá ser vendido para clientes
de um mesmo segmento. Caso isso ocorra, irá
prevalecer a cota de maior valor ou obedecerá a
ordem de fechamento.
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