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Proposta Comercial

TV Serra
Empresa: D’Lourdes Aparecida pereira –EI CNPJ: 19.350.902/0001-86
Endereço: Rua Camburi, 189 – Bairro Maria Nilbe – Serra – Espírito Santo
Fone: (27) 9 9745-7031 – E-mail: dlourdes@tvserra.com
WWW.tvserra.com - www.serranoticias.com.br

PROPOSTA COMERCIAL
A TV Serra é uma WebTV totalmente digital 24H no ar, apresentando para a população conteúdos
variados como: entrevistas, debates, notícias, coberturas jornalísticas, informações e
entretenimento através da Internet. Utilizamos equipamentos Fullhd e profissionais de Jornalismo
com formação especifica.
Todos os conteúdos da TV Serra são disponibilizados na integra em nossos canais do youtube e
nas redes sociais, uma hora após a transmissão ao vivo.
Não há duvidas de que, os conteúdos audiovisuais são as mídias mais consumidas na internet.
Divulgue sua marca e/ou produtos nos espaços publicitários de nossos canais. Temos varias
opções de anúncios. Um deles é o ideal para colocar sua empresa no mundo digital.
PORQUE ANUNCIAR EM MIDIAS ONLINE?
A resposta é muito simples e direta. Pesquisas realizadas pela Secretaria de Comunicação da
Presidência da Republica em 2015, constatou que 105 milhões de brasileiros, passam até 04:59
Horas conectados diariamente a internet. 48,9 por cento da população conectada a internet
consumindo noticias e anúncios. Com a evolução dos equipamentos e rede de internet, as
pessoas estão cada vez mais ligadas, utilizando aparelhos celulares, smartTV, tablets, etc.
Um anuncio em uma emissora de televisão ou radio tradicional pode atingir por exemplo o estado
do Espírito Santo com seus mais 3 milhões de habitantes. Mas, as mídias digitais atingem o
mundo inteiro. No mais, as pessoas com seus afazeres diários não podem perder tempo, sentado
a frente de um aparelho de televisão esperando por uma programa no horário que a emissora
definir. Utilizam os equipamentos moveis para consumir e interagir nas redes sociais e sites, e
preferem assistir a seus programas favoritos a hora que quiser. Até mesmo as grandes redes de
emissoras do mundo inteiro, estão criando suas webtv's ou como são chamadas "Play", como é o
caso da maior emissora do Brasil com sua GloboPlay,
QUEM ASSISTI TV NA INTERNET?
Pessoas que se conectam diariamente em suas casas, escolas e nos escritórios. Mesmo os 95
por cento de brasileiros que assistem diariamente a televisão, uma boa parte deles estão nas
redes sociais consumindo informações enquanto assistem seus programas. Isto comprova que
maioria dos internautas sejam eles do Brasil ou que, vivem no exterior se utilizam da internet para
trabalhar e consumir informações, noticias e diversão. Com a evolução dos aparelhos moveis e
conexões de internet, grandes empresas vem despertando interesse em permanecer junto a esse
publico, que na maioria são jovens e empresários.
Anunciar em Jornal, Outdoor, rádio, TV tradicional você fica limitado para divulgar sua marca, mas
pela internet e diferente. So para se ter uma ideia, uma emissora de TV tradicional no estado do
Espírito Santo pode atingir no Maximo, os poucos mais de 3 milhões de habitantes do estado,
enquanto que, na internet sua empresa pode ser conhecida no mundo inteiro.

PORQUE ANUNCIAR NA TV SERRA?
A TV Serra é a primeira webtv do estado e a única na cidade da Serra. Há 7 anos atua na
cobertura jornalística em diversas áreas, como: Política, Esportes, Cultura, etc.
Você poderia criar um vídeo com um celular e postar em suas próprias redes sociais ou canais de
vídeos como o youtube. Pode até parecer mais barato e mais fácil.
Mas publicando na TV Serra, onde existem vídeos de outras publicações e onde muitos usuários
entram para ver eventos como um jogo de futebol, ou um show musical, seu vídeo poderia ser
visto com mais facilidade. A pessoa entra para assistir um programa da TV Serra e acaba
assistindo seu anuncio nos intervalos comerciais. A TV Serra funciona da mesma forma que uma
emissora de televisão tradicional, a única diferença é que, funciona na internet, e as pessoas
podem acessar em qualquer aparelho conectado a rede, como celular, tablet, televisor e ate
mesmo no computador.
QUAL MEU ESPAÇO DE PUBLICIDADE?
Aos parceiros e anunciantes disponibilizamos, um kit de mídia composto por:
01 Banner no tamanho 300px X 129px em nossos sites;
01 Banner no tamanho 600px x 400px em nossos canais e grupos do facebook;
01 VT de 30' na programação diária da TV Serra e em nossos canais do facebook;
(Obs.: A confecção do material publicitário é de responsabilidade do cliente. A quantidade de
inserção de VT e Spot deve respeitar a tabela abaixo. So criaremos VT, utilizando o spot gravado
com montagem de imagens, fornecidas pelo contratante).
QUANTO TENHO QUE INVESTIR PARA ANUNCIAR?
Para anunciar em um mídia tradicional ou mesmo em um jornal de baixa circulação, voce tem que
gastar uma considerável quantia por mês. Porem, como nosso objetivo é oferecer serviço de
qualidade com baixo custo, o seu investimento conosco é pequeno e até mesmo insignificante, se
observar o custo/beneficio.
Veja a seguir os valores:
TABELA DE PREÇOS EM R$
Inserção/Dia
Inserção/Mês
Valor Unitário
Valor Mensal R$
10
200
1,75
350,00
15
300
1,75
525,00
20
400
1,75
700,00
25
500
1,75
875,00
Obs. Caso deseje impulsionar o anuncio para atingir mais internautas nas redes sociais, será
acrescentado R$ 70,00 (setenta reais)
VT COMERCIAL DE 30"

Os Vts comerciais são veiculados de segunda a sexta-feira, das 6H00 às 00H00 em horários
indeterminados, porem serão distribuídos da melhor forma possível dentro de nossa grade de
programação. Os contratos serão firmados com prazo mínimo de três meses, com o primeiro
pagamento na assinatura do contrato e os restantes nos meses subsequentes.
Os valores acima são para pagamento mensal. Pagamento trimestral atraves do PagSeguro com
10% de desconto.
MARKETING DIGITAL
De acordo com a tabela de inserções acima, seu anuncio receberá uma divulgação especial nas
redes sociais como facebook e google plus. Dependendo do número de inserções contratada,
uma equipe especializada em Marketing Digital, estará divulgando seu anuncio em vários grupos
de trabalho nas redes sociais, cujo número de participantes pode superar os 300 mil participantes.
Grupos do facebook como Classificados Grande Vitória quem tem em torno de 45 mil
participantes e crescendo a cada dia.
Seu anuncio será publicado na página oficial da TV Serra e compartilhado a cada dia quantas
vezes for o número de inserções contratada no período.
MEU ANUNCIO SERÁ EXCLUIDO APÓS O PERIODO CONTRATADO?
Não. Seu anuncio uma vez publicado, dependendo da TV Serra permanecerá ativo
indefinidamente. Apenas não garantimos a permanência caso os proprietários dos canais de
vídeos ou redes sociais resolvam descontinuar o serviço.
Após o final do período contratado, seu anuncio deixará apenas de constar na grade de
programação da TV Serra e não será mais compartilhado nas redes sociais.
MEU ANUNCIO RECEBERÁ IMPULSIONAMENTO?
Dependendo da rede social o impulsionamento é permitido com custos muito baixos e é uma
ótima forma para ganhar curtidas e compartilhamentos. No caso do trabalho oferecido pela TV
Serra o impulsionamento no facebook é realizado dependendo do contrato assinado. São varias
campanhas e não cobramos nada a mais, apenas as taxas praticadas pela rede social.
RECEBEREI RELATORIOS DOS MEUS ANUNCIOS?
Sim. um relatório detalhando o comportamento de seu anuncio será apresentado no final do prazo
contratado. Esses relatórios serão fornecidos pelas redes sociais publicadas e terão informações
como: quantidade de visualizações, números de compartilhamentos, números de curtidas, etc.
OUTRAS FORMAS DE ANUNCIO
Temos outras formas de anuncio. Solicite a visita de nossa contato comercial através do telefone
(27) 99745-7031 ou através do email: vendas@tvserra.com
Contrato especial para aluguel de horário na grade de programação da TV Serra.

ENDEREÇO DA REDAÇÃO

Atenciosamente,
Jornalista D'Lourdes Pinho -MTB 3193ES
Diretora Geral

