9 a 11 de Junho

Um São João pra guardar na memória
O Arraiá na Mira é o maior e mais animado festival de quadrilhas da Região Sul do Maranhão, um
espaço seguro de lazer para a população que valoriza e divulga a cultura local, por ser um ambiente
que fomenta oportunidades de bons negócios. Com o projeto Clique do Arraiá, o Imirante.com
Imperatriz faz a cobertura completa do evento - programação, notícias e curiosidades., além de montar
na estrutura do arraial, durante os 3 dias de festa, uma cabine fotográfica para que o brincante possa
levar para casa o registro desse momento de alegria!

SUA MARCA NA MÍDIA
TIPO DE INSERÇÃO
Banner Topo

LOCALIZAÇÃO

ASSINATURA

PERÍODO

VISIBILIDADE

Capa Imperatriz

Marca

30/5 a 11/6

20%

Internas

Marca

30/5 a 11/6

25%

Capa Imperatriz

Marca

9, 10 e 11/6

100%

Retângulo Médio
Intervenção

INVESTIMENTO POR COTA (R$) - 4 cotas
MÍDIA

R$

804,00

PROMOCIONAL/ARENA

R$

1.200,00

INVESTIMENTO TOTAL POR COTA

R$

2.004,00

OBSERVAÇÕES:
- Preço fixo.
- Prazo de comercialização deste projeto: até às 16h (horário de
Brasília) do 30/4/2016;
- O uso da marca do evento deve ser submetido a avaliação e
autorização do Departamento de Marketing da emissora;
- A veiculação/realização deste projeto está condicionada à venda
de todas as cotas;
- O evento é responsabilidade do Portal Imirante.com Imperatriz;
- A data do evento está sujeita a alteração;
- A produção dos banners é de responsabilidade do Portal
Imirante.com Imperatriz;

ATENDIMENTO COMERCIAL: marketingportal@mirante.com.br - (99) 3523.2661

- O patrocinador deverá enviar sua marca em illustrator ou pdf para
marketingportal@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.

