AMOR & SEXO
7ª temporada será exibida de outubro a dezembro/13, nas noites de quinta-feira
DE 3 DE OUTUBRO A 19 DE DEZEMBRO/13, APÓS THE VOICE
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AMOR E SEXO TRATADOS DE MANEIRA NATURAL E DIVERTIDA

NOITES DE QUINTA
Fernanda Lima apresenta a
sétima temporada de Amor &
Sexo de 3 de outubro a 19 de
dezembro/13, nas noites de
quinta-feira, após o The Voice
Brasil.
Novos temas instigantes sobre
sexualidade e relacionamentos
voltam à pauta nesta nova
temporada, que continua a
receber convidados para
discutir, opinar e participar de
games.
Léo Jaime comanda a banda do
programa que tem direção de
núcleo e direção-geral de
Ricardo Waddington.
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ESQUEMA COMERCIAL

DIA

Quintas-feiras, 03 de outubro a 19 de dezembro/13

HORÁRIO

Após The Voice Brasil

SIGLA NO SISCOM

SHQ3

PREÇO DE 30”

Conforme lista de preços

COEFICIENTE P/ 15” 0,75
GÊNERO

Auditório
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PLANO DE PATROCÍNIO
Nº / TIPO DE COTA

01 Mercado Nacional

PLANO DE INSERÇÕES 12 Aberturas caracterizadas de 7”
(3/outubro a 19/dezembro/2013)

12 Encerramentos caracterizados de 7”
12 Vinhetas de passagem de 7”
20 Chamadas de 7”
• Total de 56 inserções

INTERNET

• Insert de Marca em todas as páginas do site (100% de visibilidade)
• Mega Banner na capa do site (100% de visibilidade)
• Top Banner nas páginas internas do site (100% de visibilidade)
• Slim Banner no catálogo de vídeos do programa (100% de visibilidade)
• Video Skin no catálogo de vídeos do programa
• Comercial 15”/30” (pre-roll) exibido com frequência nos vídeos do
programa

VALOR DA COTA

R$ 1.950.000,00 (preço à vista, conforme lista de preços de out/13 a mar/14)
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OBSERVAÇÕES

• Preço à vista, conforme lista de preços de outubro/13 a março/14.
• As caracterizações deverão apresentar somente marca e slogan; não será aceita nenhuma menção a
ofertas, promoções e multiplicidade, tanto em vídeo quanto em áudio.

• Comercial Pre-roll (15” / 30”)
Frequência de exibição do comercial pre-roll do patrocinador: o pre-roll do patrocinador, com a opção
"pular anúncio" é veiculado antes dos vídeos do programa, respeitando o limite de 1 exibição de
comercial pre-roll a cada 2 vídeos assistidos. Caso seja comercializado o pre-roll avulso, esse terá
prioridade de veiculação. O patrocinador entrará no segundo vídeo assistido, respeitando a frequência
descrita acima.
Duração do comercial pre-roll: se o conteúdo do vídeo do programa tiver duração inferior a 2 minutos, o
pre-roll veiculado será o comercial de 15". Caso o vídeo seja superior a 2 minutos, será veiculado o preroll de 30", respeitando a frequência descrita acima.
Video Skin: formato veiculado nos catálogos de vídeos, durante a exibição do comercial pre-roll do
patrocinador. Caso haja comercialização do pre-roll avulso, o video skin será exibido do mesmo
anunciante desse pre-roll.
• Material e Prazo de Implementação
Para especificações de material e prazos de implementação, consulte a Equipe de Operações
Comerciais através do e-mail opec.internet@tvglobo.com.br.
• Considerações Globo.com
A Globo.com se reserva o direito de proceder alterações na estrutura do conteúdo dos sites, e,
eventualmente, substituições nos formatos originalmente previstos no plano de inserções. Em nenhum
caso haverá prejuízo na entrega comercial para o anunciante.
Poderá haver outros anunciantes na capa, nas páginas internas e vídeos do site patrocinado.
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