
PROJETOS 2019



Uma das principais filiadas da Record TV, a RecordTV Minas produz e exibe cinco programas locais:

MG no Ar, Balanço Geral MG, Cidade Alerta Minas, MG Record e Balanço Geral Especial.

A qualidade da informação e o compromisso com a imparcialidade fazem da programação local da RecordTV Minas uma das

melhores do estado, além de contribuir para que a nossa grade esteja entre as preferidas pelos mineiros, na vice-liderança

isolada de audiência.
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RecordTV Minas

Belo Horizonte

ÁREA DE 
COBERTURA

São mais de 30 horas semanais de

conteúdo exclusivo, levando

INFORMAÇÃO
e ENTRETENIMENTO

para 134 municípios do estado de Minas

Gerais.
Municípios: 134

Telespectadores potenciais: 7.830.449 

Domicílios com TV: 2.634.719 



O Catálogo de Projetos da RecordTV Minas traz as melhores oportunidades comerciais do

mercado local.

Variedade de mídias e formatos comerciais diferenciados. Tudo planejado para dar visibilidade e agregar valor à

marca do patrocinador.

Associe sua marca à credibilidade da emissora que mais cresce em Minas.

PROJETOS
2019

REINVENTA
COMO VOCÊ, enxergando novas 

e boas oportunidades. 

A gente se 

SAIBA MAIS EM:

COMERCIAL.RECORDMINAS.TV.BR

comercial.recordminas.com/plus/
http://comercial.recordminas.tv.br/plus/
http://comercial.recordminas.tv.br/plus/
http://comercial.recordminas.tv.br/plus/


CRONO
GRAMA

DATAS COMEMORATIVAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Carnaval ✔ ✔

Mulheres com M maiúsculo ✔ ✔

Dia das Mães ✔ ✔

Pai Campeão ✔ ✔

Dia do Cliente ✔ ✔

Charminho Kids ✔ ✔

BH 122 anos ✔ ✔

PROJETOS ESPECIAIS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Maio Amarelo ✔

Prato do Balanço ✔ ✔

Campanha do Agasalho ✔ ✔ ✔

Doe Alegria ✔ ✔

Sobre Rodas ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Os Segredos do Café ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Miss Gari ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Mercado Imobiliário ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Expedição MG no Ar ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Conscientização no Combate ao Câncer ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Mais Agro ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Desafio de Chef ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Saúde para todos ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Drops Descomplica ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Pet Stop ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

RecordTV na Praça ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Balanço Geral nos bairros ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



DATAS
COMEMORATIVAS



ENTREGA COMERCIALREALIZAÇÃO

VEICULAÇÃO

INVESTIMENTO

PRODUÇÃO:

MÍDIA TABELA:

Sua marca associada ao carnaval de rua que mais 

cresce no país. Agenda da folia, dicas para os 

foliões, cobertura exclusiva e muito mais.

Período do Carnaval

¹ Produção dos programetes. 

² Valor tabela: outubro 2018.

• 70 comerciais exclusivos de 15” do patrocinador;

• 40 chamadas de 30”, com assinatura de 5” do patrocinador;

• 12 flashes com assinatura de 5” do patrocinador;

• 30 agendas de cobertura dos principais blocos, com assinatura de 5” do patrocinador;

• 50 programetes de 15” com dicas aos foliões, com assinatura de 5” do patrocinador;

• 10 Pop ups de 5” do patrocinador nas matérias jornalísticas relacionadas ao carnaval;

• Cobertura de toda a ação pelas redes sociais da RecordTV Minas.
RecordTV Minas (BH)

Confira o plano completo no Portal Comercial.

R$ 15.500,00¹

R$ 944.080,50²

http://comercial.recordminas.tv.br/plus/modulos/listas/?tac=projetos-especiais---lista


ENTREGA COMERCIALREALIZAÇÃO

VEICULAÇÃO

INVESTIMENTO

PRODUÇÃO:

MÍDIA TABELA:

Campanha para celebrar e valorizar o Dia 

Internacional da Mulher. Serão produzidos  

filmes especiais com depoimentos de mulheres 

mineiras com histórias marcantes. 

Fevereiro e março

R$ 5.900,00¹

R$ 357.225,00²

• 60 inserções de dois filmes especiais de 30”, com assinatura de 5” do 

patrocinador, no break comercial;

• 20 inserções VT 30”, exclusivo do patrocinador, no break comercial;

• Mídia Digital: 

02 RecPost Facebook / Twitter / Instagram.

¹ Produção de filmes especiais.

² Valor tabela: outubro 2018. 

RecordTV Minas (BH)

Confira o plano completo no Portal Comercial.

http://comercial.recordminas.tv.br/plus/modulos/listas/?tac=projetos-especiais---lista


ENTREGA COMERCIALREALIZAÇÃO

VEICULAÇÃO

INVESTIMENTO

PRODUÇÃO:

MÍDIA TABELA:

O projeto “Tempo com Ela” visa despertar a 

importância da relação entre mãe e filho e servirá 

como tema para um concurso cultural e uma ação 

com clientes e telespectadores.

Abril e maio 

R$ 438.239,00²

• 40 chamadas de 30” na programação com assinatura de 5” do patrocinador; 

• 40 inserções na programação de dois VTs especiais de 30” com assinatura de 5” 

do patrocinador;

• Mídia Digital: 

02 RecPost no Facebook / Twitter / Instagram.

RecordTV Minas (BH)

R$ 20.800,00¹

¹ Produção de filmes e ação. 

² Valor tabela: outubro 2018. 

Confira o plano completo no Portal Comercial.

http://comercial.recordminas.tv.br/plus/modulos/listas/?tac=projetos-especiais---lista


ENTREGA COMERCIALREALIZAÇÃO

VEICULAÇÃO

INVESTIMENTO

PRODUÇÃO:

MÍDIA TABELA:

Promover uma partida de futebol entre pais 

telespectadores da emissora, coletar depoimentos 

de pais e filhos no evento, e produzir um filme 

especial em homenagem ao Dia dos Pais. 

• Evento com duração de 2 horas;

• 06 citações em chamadas no Balanço Geral;  

• Ativação da marca no evento;

• 20 chamadas de 30” com assinatura de 5” do patrocinador;

• 30 inserções de VT exclusivo 60” com assinatura de 5” do patrocinador;

• Aplicação da marca em peças gráficas e comunicação no local do evento;

• Mídia Digital: 

Assinatura nas peças digitais de divulgação;

02 RecPosts no Facebook;

02 Stories com link;

02 Posts no Twitter;

Placement em 02 Stories de bastidores no Instagram da emissora;

Assinatura de 3” (pré e pós vídeo) nas mídias sociais – VT Campeão;

200 mil visualizações de Island no portal R7 Minas. 

Julho e agosto

R$ 11.800,00¹

RecordTV Minas (BH)

R$ 348.700,00²

¹ Valor sujeito a alteração conforme 

adequação do projeto. 

² Valor tabela: outubro 2018. 

Confira o plano completo no Portal Comercial.

http://comercial.recordminas.tv.br/plus/modulos/listas/?tac=projetos-especiais---lista


ENTREGA COMERCIALREALIZAÇÃO

VEICULAÇÃO

INVESTIMENTO

PRODUÇÃO:

MÍDIA TABELA:

O projeto “Cliente Chic” envolve um concurso 

cultural e uma ação de relacionamento para 

presentear os clientes. O vencedor do concurso 

ganhará um dia de compras especial.

Agosto e setembro

R$ 15.500,00¹

R$ 278.916,40²

• 8 citações no Balanço Geral; 

• 2 ações de Merchandising no Balanço Geral;

• 40 chamadas de 30” com assinatura de 5” na programação;

• 1 assinatura e 2 pop ups na ação com a Venenosa;

• Mídia Digital: 

02 RecPost no Facebook / Twitter / Instagram.

RecordTV Minas (BH)

¹ Produção da chamada, da ação e do concurso.

² Valor tabela: outubro 2018. 

Confira o plano completo no Portal Comercial.

http://comercial.recordminas.tv.br/plus/modulos/listas/?tac=projetos-especiais---lista


ENTREGA COMERCIALREALIZAÇÃO

VEICULAÇÃO

INVESTIMENTO

PRODUÇÃO:

MÍDIA TABELA:

Promover um momento inesquecível para as 

crianças através de um desfile. No evento serão 

feitas brincadeiras com distribuição de presentes 

para os modelos e para a plateia.

Setembro e outubro

• Evento com duração de 4 horas;

• 40 chamadas na programação com assinatura de 5” do patrocinador;

• 10 inserções de VT exclusivo 30”;

• Mídia Digital: 

02 RecPost no Facebook / Twitter / Instagram.

R$ 35.157,00¹

R$ 208.606,00²

RecordTV Minas (BH)

¹ Valor sujeito a alteração conforme adequação 

do projeto. Incluso produção da chamada e do 

desfile. 

² Valor tabela: outubro 2018. 

Confira o plano completo no Portal Comercial.

http://comercial.recordminas.tv.br/plus/modulos/listas/?tac=projetos-especiais---lista


ENTREGA COMERCIALREALIZAÇÃO

VEICULAÇÃO

INVESTIMENTO

PRODUÇÃO:

MÍDIA TABELA:

Produzir um filme especial para celebrar o 

aniversário de BH e exibir pílulas na 

programação com frases enviadas pelos 

telespectadores em homenagem à cidade.

Novembro e dezembro

R$ 35.000,00¹

R$ 1.528.292,00²

• 50 inserções VT 30” no break para incentivar o envio de frases para a campanha;

• 26 inserções VT 60” em homenagem a BH;

• 45 pílulas drops com as frases recebidas;

• 100 inserções de 30” filme exclusivo patrocinador;

• 50 inserções programetes 30”;

• Mídia Digital: 

12 Posts Stories Instagram;

04 Merchandisings digital;

01 Destaque Instagram;

01 Interação entre contas;

01 Diária Social TV;

01 Vídeo Branded Content no Youtube;

Mídia Display.

RecordTV Minas (BH)

¹ Produção dos programetes.

² Valor tabela: outubro 2018. Cachê incluso.
Confira o plano completo no Portal Comercial.

http://comercial.recordminas.tv.br/plus/modulos/listas/?tac=projetos-especiais---lista


PROJETOS
ESPECIAIS



ENTREGA COMERCIALREALIZAÇÃO

VEICULAÇÃO

INVESTIMENTO

PRODUÇÃO:

MÍDIA TABELA:

Sensibilizar e conscientizar a população para 

reduzir os índices de acidentes no trânsito.

Maio

R$ 8.073,00¹

R$ 1.008.850,50²

¹ Produção da ação.

² Valor tabela: outubro 2018. Cachê incluso.

RecordTV Minas (BH)

• 08 ações de merchandising de 60”;

• 08 pop ups de 10” exposto na margem da tela, a logomarca do cliente será exibida com 

uma fita amarela;

• 45 inserções de VTs de 60’’ com 5’’ de assinatura do patrocinador;

• Sempre que o helicóptero da RecordTV Minas transmitir um acidente, um pop up de 10’’ 

do patrocinador com a fita amarela será exibido na tela;

• Ação Pit Stop:

04 dias de ação por 6 horas;

03 equipes por dia;

10.000 lixocar.

• Mídia Digital: 

1 diária DHZÃO/ Intervenção - Portal R7;

650.000 impressões Island + Billboard – Portal R7.

Confira o plano completo no Portal Comercial.

http://comercial.recordminas.tv.br/plus/modulos/listas/?tac=projetos-especiais---lista


ENTREGA COMERCIAL

REALIZAÇÃO

VEICULAÇÃO

INVESTIMENTO

PRODUÇÃO:

MÍDIA TABELA:

Valorizar o almoço do mineiro por meio de um 

concurso que vai eleger um prato que é a cara 

do Balanço Geral MG.

Junho e julho

R$ 10.000,00¹

RecordTV Minas (BH)

R$ 208.438,00²

¹ Produção da chamada e do quadro. 

² Valor tabela: outubro 2018. 

2019

Confira o plano completo no Portal Comercial.

• Citações em chamadas no Balanço Geral;

• Ativação da marca no evento;

• 55 chamadas na programação com assinatura de 5” do patrocinador;

• 8 inserções de VT exclusivo 30”;

• 10 Pop ups de 5”;

• 4 Focalizações de produto por 10”;

• Aplicação da marca em peças gráficas e comunicação no local do evento;

• Ativação no evento;

Mídia Digital: 

• 01 RecPost Facebook / Twitter / Instagram;

• 06 Stories interativos no Instagram;

• 01 vinheta de abertura no YouTube;

• 08 peças digitais com assinatura do patrocinador.

http://comercial.recordminas.tv.br/plus/modulos/listas/?tac=projetos-especiais---lista


ENTREGA COMERCIALREALIZAÇÃO

VEICULAÇÃO

INVESTIMENTO

PRODUÇÃO:

MÍDIA TABELA:

O projeto “Aqueça este inverno” incentiva a 

doação de roupas, calçados, agasalhos e 

cobertas que serão distribuídos em albergues 

e casas de apoio de Belo Horizonte.

• 40 chamadas na programação com assinatura de 5” do patrocinador;

• 10 inserções VT exclusivo 30”;

• Mídia Digital: 

02 RecPost no Facebook / Twitter / Instagram.

Junho a agosto

R$ 18.400,00¹

R$ 208.606,00²

RecordTV Minas (BH)

¹ Produção da chamada e da ação. 

² Valor tabela: outubro 2018. 

Confira o plano completo no Portal Comercial.

http://comercial.recordminas.tv.br/plus/modulos/listas/?tac=projetos-especiais---lista


ENTREGA COMERCIALREALIZAÇÃO

VEICULAÇÃO

INVESTIMENTO

PRODUÇÃO:

MÍDIA TABELA:

Incentivar a doação de brinquedos que serão 

distribuídos em orfanatos e abrigos de Belo 

Horizonte. As doações serão recebidas nos 

pontos de venda do parceiro.

Setembro e outubro

R$ 18.400,00¹

R$ 208.606,00²

• 40 chamadas na programação com assinatura de 5” do patrocinador; 

• 10 inserções de VT exclusivo 30”;

• Mídia Digital: 

02 RecPost no Facebook / Twitter / Instagram.

RecordTV Minas (BH)

¹ Produção da chamada e da ação. 

² Valor tabela: outubro 2018. 

Confira o plano completo no Portal Comercial.

http://comercial.recordminas.tv.br/plus/modulos/listas/?tac=projetos-especiais---lista


ENTREGA COMERCIALREALIZAÇÃO

VEICULAÇÃO

INVESTIMENTO

PRODUÇÃO:

MÍDIA TABELA:

Mostrar para o telespectador temas relevantes e 

diversos sobre o mercado automobilístico desde 

novidades do setor a dicas de manutenção.

Janeiro a dezembro

R$ 5.350,00¹

R$ 287.659,00²

• 60 inserções mensais na programação de dois programetes de 30” (produzidos pela 

emissora em animação 2D) com assinatura de 5” do patrocinador. 

RecordTV Minas (BH)

O projeto poderá acontecer de janeiro a dezembro, 

conforme a necessidade do cliente.

¹ Produção dos programetes.

² Valor tabela: outubro 2018.

Confira o plano completo no Portal Comercial.

http://comercial.recordminas.tv.br/plus/modulos/listas/?tac=projetos-especiais---lista


ENTREGA COMERCIALREALIZAÇÃO

VEICULAÇÃO

INVESTIMENTO

PRODUÇÃO:

MÍDIA TABELA:

O projeto faz uma homenagem à Minas Gerais, 

o maior produtor de café do Brasil, e valoriza a 

bebida e o estilo de vida do mineiro. 

• 01 merchandising 60” no Balanço Geral MG - Momento do Café;

• 50 inserções de dois programetes de 30” com assinatura de 5” do patrocinador;

• Mídia Digital: 

01 RecPost;

02 Stories no Instagram;

250 mil visualizações de Bilboard e Island Mobile no portal R7 Minas. 

Janeiro a dezembro

R$ 5.600,00¹

R$ 212.723,00²

RecordTV Minas (BH)

O projeto poderá acontecer de janeiro a dezembro, 

conforme a necessidade do cliente.

¹ Produção dos programetes.

² Valor tabela: outubro 2018. Cachê incluso.

Confira o plano completo no Portal Comercial.

http://comercial.recordminas.tv.br/plus/modulos/listas/?tac=projetos-especiais---lista


ENTREGA COMERCIALREALIZAÇÃO

VEICULAÇÃO

INVESTIMENTO

PRODUÇÃO:

MÍDIA TABELA:

Promover a autoestima do profissional que atua na 

limpeza das vias públicas. Será realizado um 

concurso e através de votação popular será 

escolhida a vencedora.

Janeiro a dezembro

• 50 chamadas na programação com assinatura de 5” do patrocinador;

• 30 inserções de VT exclusivo 30”;

• 12 citações do apresentador;

• Mídia Digital: 

02 RecPost no Facebook / Twitter / Instagram.

R$ 4.000,00¹

R$ 415.154,40²

RecordTV Minas (BH)

O projeto poderá acontecer de janeiro a 

dezembro, conforme a necessidade do cliente.

¹ Valor sujeito a alteração conforme adequação 

do projeto.

² Valor tabela: outubro 2018. Cachê incluso. 

Confira o plano completo no Portal Comercial.

http://comercial.recordminas.tv.br/plus/modulos/listas/?tac=projetos-especiais---lista


ENTREGA COMERCIALREALIZAÇÃO

VEICULAÇÃO

INVESTIMENTO

PRODUÇÃO:

MÍDIA TABELA:

Levar temas de relevância para o telespectador

que pretende comprar ou alugar um imóvel, 

auxiliando assim na tomada de decisão.

Janeiro a dezembro

• 40 inserções de quatro programetes especiais de 60” com assinatura de 5” do patrocinador;

• Mídia Digital:

02 Recposts, replicados no Facebook, Instagram e Twitter.
R$ 9.800,00¹

R$ 436.256,00²

RecordTV Minas (BH)

O projeto poderá acontecer de janeiro a dezembro, 

conforme a necessidade do cliente.

¹ Produção dos programetes.

² Valor tabela: outubro 2018. 

Confira o plano completo no Portal Comercial.

http://comercial.recordminas.tv.br/plus/modulos/listas/?tac=projetos-especiais---lista


ENTREGA COMERCIALREALIZAÇÃO

VEICULAÇÃO

INVESTIMENTO

PRODUÇÃO:

MÍDIA TABELA:

Mostrar a história, a economia, a cultura, as 

riquezas naturais, as opções de turismo e as 

oportunidades de negócios de determinados 

municípios de Minas Gerais.

Janeiro a dezembro

• 136 chamadas de 30”, com assinatura de 7” do patrocinador;

• 04 vinhetas de 15” durante o intervalo do MG no Ar, com assinatura de 5” do patrocinador.

RecordTV Minas (BH)

R$ 50.000,00¹

R$ 487.522,25²

O projeto poderá acontecer de janeiro a dezembro, 

conforme a necessidade do cliente.

¹ Inclui deslocamento de equipe e produção do 

conteúdo a ser exibido. 

² Valor tabela: outubro 2018.
Confira o plano completo no Portal Comercial.

http://comercial.recordminas.tv.br/plus/modulos/listas/?tac=projetos-especiais---lista


ENTREGA COMERCIALREALIZAÇÃO

VEICULAÇÃO

INVESTIMENTO

PRODUÇÃO:

MÍDIA TABELA:

Alertar o telespectador quanto aos tipos de 

câncer, as formas de prevenção, diagnóstico e os 

fatores de risco. Os vídeos, serão veiculados em 

quatro datas específicas relacionadas ao tema.

Janeiro a dezembro

R$ 1.033.942,00²

• 158 inserções (divididas entre quatro datas do ano) de quatro programetes de 15” 

(produzidos pela emissora) com assinatura de 5” do patrocinador;

• 40 inserções de mídia exclusiva de 30” (divididas entre as quatro datas do ano).

RecordTV Minas (BH)

R$ 9.800,00¹

O projeto poderá acontecer de janeiro a dezembro, 

conforme a necessidade do cliente.

¹ Produção dos programetes.

² Valor tabela: outubro 2018.

Confira o plano completo no Portal Comercial.

http://comercial.recordminas.tv.br/plus/modulos/listas/?tac=projetos-especiais---lista


ENTREGA COMERCIALREALIZAÇÃO

VEICULAÇÃO

INVESTIMENTO

PRODUÇÃO:

MÍDIA TABELA:

Divulgar e fomentar o setor de agronegócios de 

Minas Gerais por meio de vídeos especiais que 

trazem temas do universo agro, como: notícias, 

dicas, agenda de eventos, etc. 

Janeiro a dezembro

R$ 5.350,00¹

R$ 279.519,00²

• 60 inserções mensais na programação de dois programetes de 30” (produzidos pela 

emissora em animação 2D) com assinatura de 5” do patrocinador.

RecordTV Minas (BH)

O projeto poderá acontecer de janeiro a dezembro, 

conforme a necessidade do cliente.

¹ Produção dos programetes.

² Valor tabela: outubro 2018.

Confira o plano completo no Portal Comercial.

http://comercial.recordminas.tv.br/plus/modulos/listas/?tac=projetos-especiais---lista


ENTREGA COMERCIALREALIZAÇÃO

VEICULAÇÃO

INVESTIMENTO

PRODUÇÃO:

MÍDIA TABELA:

Promover um game de perguntas e respostas, 

interativo e dinâmico, sobre culinária.

Janeiro a dezembro

• 50 chamadas na programação com assinatura de 5” do patrocinador;

• Mídia Digital:

02 Recposts, replicados no Facebook, Instagram e  Twitter.
R$ 19.830,00¹

R$ 205.856,00²

RecordTV Minas (BH)

O projeto poderá acontecer de janeiro a dezembro, 

conforme a necessidade do cliente.

¹ Valor sujeito a alteração conforme adequação do 

projeto. Incluso produção da ação e da chamada. 

² Valor tabela: outubro 2018. 
Confira o plano completo no Portal Comercial.

http://comercial.recordminas.tv.br/plus/modulos/listas/?tac=projetos-especiais---lista


ENTREGA COMERCIALREALIZAÇÃO

VEICULAÇÃO

INVESTIMENTO

PRODUÇÃO:

MÍDIA TABELA:

Mostrar a importância de cuidar da saúde e 

informar ao público sobre a possibilidade de 

acesso a consultas médicas com preço acessível. 

Janeiro a dezembro

• 60 inserções de dois programetes exclusivos de 15” com 

assinatura de 5” do patrocinador.

R$ 3.495,00¹

R$ 194.422,00²

RecordTV Minas (BH)

O projeto poderá acontecer de janeiro a dezembro, 

conforme a necessidade do cliente.

¹ Produção dos programetes.

² Valor tabela: outubro 2018.

Confira o plano completo no Portal Comercial.

http://comercial.recordminas.tv.br/plus/modulos/listas/?tac=projetos-especiais---lista


ENTREGA COMERCIALREALIZAÇÃO

VEICULAÇÃO

INVESTIMENTO

Proporcionar ao telespectador dicas de idiomas 

durante a programação.

Janeiro a dezembro

• 20 inserções mensais na programação de quatro VTs especiais de 60” (produzidos pelo 

Professor Pedro Veloso) com assinatura de 5” do patrocinador;

• Mídia Digital: 

02 RecPost no Facebook / Twitter / Instagram.

RecordTV Minas (BH)

R$ 249.740,00¹

O projeto poderá acontecer de janeiro a dezembro, 

conforme a necessidade do cliente.

¹ Valor tabela: outubro 2018. 

MÍDIA TABELA:

Confira o plano completo no Portal Comercial.

http://comercial.recordminas.tv.br/plus/modulos/listas/?tac=projetos-especiais---lista


ENTREGA COMERCIALREALIZAÇÃO

VEICULAÇÃO

INVESTIMENTO

PRODUÇÃO:

MÍDIA TABELA:

O mundo pet é um setor em evidência no 

mercado e não para de crescer. O projeto visa 

unir clientes do segmento em um evento 

voltado para os tutores e seus pets. 

• Evento com duração de 6 horas;

• 34 chamadas na programação com assinatura de 5” do patrocinador;

• 12 inserções de VT exclusivo 30” do patrocinador;

• 34 inserções de três pílulas de 15” com assinatura de 5” do patrocinador;

• Aplicação da marca em peças gráficas e comunicação no local do evento;

• Possibilidade de merchandising e ativação no evento;

• Mídia Digital: 

Assinatura nas peças de divulgação online;

03 pílulas de 15” com assinatura de 5” no IGTV da emissora;

03 RecPosts, patrocinados no Facebook;

03 Stories com link;

03 posts no Twitter.

Janeiro a dezembro

R$ 27.000,00¹

R$ 230.914,50²

RecordTV Minas (BH)

O projeto poderá acontecer de janeiro a dezembro, 

conforme a necessidade do cliente.

¹ Valor sujeito a alteração conforme adequação do 

projeto.

² Valor tabela: outubro 2018.
Confira o plano completo no Portal Comercial.

http://comercial.recordminas.tv.br/plus/modulos/listas/?tac=projetos-especiais---lista


ENTREGA COMERCIALREALIZAÇÃO

VEICULAÇÃO

INVESTIMENTO

PRODUÇÃO:

MÍDIA TABELA:

Despertar nos participantes o interesse na 

mudança de hábitos e conscientizá-los sobre a 

importância de práticas mais saudáveis, como 

atividade física e cuidados com a alimentação.

Janeiro a dezembro

R$ 28.538,37¹

O projeto poderá acontecer de janeiro a dezembro, 

conforme a necessidade do cliente.

¹ Valor sujeito a alteração conforme adequação do 

projeto.

² Valor tabela: outubro 2018.

RecordTV Minas (BH)

R$ 323.114,00²

• Evento com duração de 6 horas;

• 50 chamadas de 30” com 5” de assinatura do patrocinador;

• Mídia Digital:  

E-mail mkt enviado para 45 mil telespectadores e mercado publicitário;

Facebook: 02 posts na semana do evento (assinatura patrocinador / apoiador);

Twitter: 02 twittes na semana do evento (assinatura patrocinador / apoiador);

Site RecordTV Minas: banner (298x153 px) na semana do evento (assinatura patrocinador / 

apoiador).

Confira o plano completo no Portal Comercial.

http://comercial.recordminas.tv.br/plus/modulos/listas/?tac=projetos-especiais---lista


ENTREGA COMERCIALREALIZAÇÃO

VEICULAÇÃO

INVESTIMENTO

PRODUÇÃO:

MÍDIA TABELA:

Momentos de lazer, informação e entretenimento 

em um único evento. Ações de cidadania, cultura, 

prestação de serviços, atividades de prevenção, 

nutrição e muito mais. 

Janeiro a dezembro

R$ 130.000,00¹

O projeto poderá acontecer de janeiro a dezembro, 

conforme a necessidade do cliente.

¹ Valor sujeito a alteração conforme adequação do 

projeto.

² Valor tabela: outubro 2018. Cachê incluso.

RecordTV Minas (BH)

R$ 1.364.757,00²

• Evento com duração de 4 horas;

• 115 chamadas de 30” com 10” de assinatura do patrocinador;

• 16 ações de merchandising 60”;

• 28 comerciais exclusivos 30”;

• Mídia Digital: 

Logomarca no banner de divulgação no site recordminas.com;

Logomarca no e-mail marketing enviado para 45 mil telespectadores;

Logomarca nas peças divulgadas nas mídias sociais.

Confira o plano completo no Portal Comercial.

http://comercial.recordminas.tv.br/plus/modulos/listas/?tac=projetos-especiais---lista


COMERCIAL RECORDTV MINAS

AV. DO CONTORNO, 1545 | 

FLORESTA

BELO HORIZONTE - MG

TEL.: 31 3217 8277 / 3217 8278 

COMERCIAL.RECORDMINAS.TV.BR

comercial.recordminas.com/plus/

