IMPACTO NAS MÍDIAS

+ de 759 mil
+ de 664 mil

Projeto Amazônia Viva
vai gerar + de 22 milhões
de impactos.
+ de 4 milhões

+ de 5 milhões

+ de 12 milhões

Bases de cálculo: jornais: número de inserções x circulação x média de 04 leitores por exemplar. | rádio: número de ouvintes minuto entre
06h e 19h (fonte: Bmp/RCP) x quantidade de inserções. | Dados de visualizações de páginas do portal Oliberal.com + redes sociais referentes
aos últimos três meses no Google Analytics.

A IMPORTÂNCIA DA AMAZÔNIA
PARA PRODUÇÃO ARTÍSTICA
A importância da Amazônia não reside apenas no
papel que desempenha para o equilíbrio
ecológico mundial, pois além de uma riquíssima
fonte de matérias-primas, alimentares, florestais,
medicinais, energéticas e minerais, é o berço de
inúmeras etnias indígenas e que, ao longo do
tempo, se misturou a outras culturas e foi
gerando povos de ritmos, hábitos e percepções
plurais e, ao mesmo tempo, únicos. Fato que
reflete na produção artística da região.

PROJETO AMAZÔNIA VIVA
O Grupo Liberal promoverá um bate-papo ao vivo em
OLiberal.com, com artistas e convidados especiais, sobre a
importância da Amazônia como matéria-prima para sua
produção artística. Em comemoração ao Dia da Amazônia, 5
de setembro, veicularemos um especial, em OLiberal.com e
nos nossos perfis nas mídias sociais, com crônicas sobre
belezas naturais e os povos da região.
O projeto apresentará fotos artísticas, associadas a textos
curtos e com teor poético sobre a região. As crônicas serão de
autores convidados e as fotos produzidas por renomados
fotógrafos, publicadas no formato de galeria de imagens
dentro do portal, com destaque na home.

ARTISTAS E CONVIDADOS ESPECIAIS
Trabalhar com artistas e convidados especiais locais aproxima a marca
do público pela identificação de quem comunica a informação.

SUGESTÕES DE ARTISTAS E CONVIDADOS ESPECIAIS

FOTÓGRAFOS
- Celso Lobo
- Jonas Amador
- Naiara Jinknss

ARTISTAS
- Acácio Sobral
- Carla Evanovitch
- Lúcia Gomes

ESCRITORES
- Cláudio Rendeiro
- Lorena Valente
- Jetro Fagundes

CANTORES
- Gaby Amarantos
- Dona Onete
- Félix Robatto

OPORTUNIDADES DE
COMUNICAÇÃO

ANÚNCIO DE ENVOLVIMENTO
*09 anúncios (1/4 de página) com
a assinatura do patrocinador.

ANÚNCIO DE ENVOLVIMENTO
*09 anúncio (1/4 página)
com a assinatura do patrocinador.

Período: 27/08 a 04/09
Total de Dias: 9 dias
Total Geral: 9 anúncios

Período: 27/08 a 04/09
Total de Dias: 9 dias
Total Geral: 9 anúncios

ANÚNCIO DE ENVOLVIMENTO
*01 anúncio de uma página
(6 col x 50 cm) com a assinatura
do patrocinador.

ANÚNCIO DE ENVOLVIMENTO
*01 anúncio de uma página
(5 col x 33,5 cm) com a assinatura
do patrocinador.

Total Geral: 01 anúncio
Período de veiculação:
05 /09/2020

Total Geral: 01 anúncio
Período de veiculação:
05 /09/2020

CHAMADAS DE
ENVOLVIMENTO 30’’
Com assinatura 05’’ do
patrocinador.
Horário: rotativo 1
(06h às 19h)

BANNER AMAZÔNIA VIVA
(970x250pixels)
*01 banner posicionado na home do
portal com a assinatura do patrocinador
(20 dias de expectativa e 10 de
manutenção).

Período de veiculação: 17/08
a 05/09
Frequência: 06 vezes ao dia,
de segunda a domingo.

Total de dias: 30 dias
Período de veiculação: 17/08 a
15/09/2020

Total de dias: 20
Total Geral: 120 inserções

BATE-PAPO VIRTUAL
Bate-papo ao vivo, em OLiberal.com, o
qual, posteriormente, estará disponível
na plataforma LibPlay, dentro do portal
(com insertes de marca do patrocinador
durante a transmissão).

Período de veiculação: 05/09
Total de dias: 01 dia
Total Geral: 01
INSERTE DE MARCA TRANSMISÃO
BATE-PAPO AMAZÔNIA VIVA
*03 Insertes de marca ( 01 inserte na
abertura, 01 inserte no meio e 01 inserte
no encerramento da transmissão).
Período de veiculação: 05/09
Total de dias: 01 dia
Total Geral: 03 Inserções

MÍDIAS SOCIAIS
Divulgação impulsionada nos
perfis de OLiberal.com no
Facebook e Instagram
PERFIL FACEBOOK
*02 publicações
PERFIL INSTAGRAM
*03 publicações
Total Geral: 05 publicações
Período de Impulsionamento:
Entre 01/09 a 20/09/2020

PUBLIEDITORIAL
*01 publieditorial de 2
páginas (edição dominical
com a cobertura dos
principais tópicos do batepapo com assinatura do
patrocinador no rodapé).
Data de Publicação: 06/09
Total de Dias: 1 dia
Total Geral: 1

PUBLIEDITORIAL
*01 publieditorial de 2 páginas
(edição dominical com a
cobertura dos principais tópicos
do bate-papo com assinatura
do patrocinador no rodapé).

PUBLIEDITORIAL
AMAZÔNIA VIVA
*01 publieditorial com
galeria de imagens
embedada e assinatura do
patrocinador no topo da
matéria.

Data de Publicação: 06/09
Total de Dias: 1 dia
Total Geral: 1

Período: 06/09
Total Geral: 01
BANNER NA ARÉA
AMAZÔNIA VIVA
*01 banner na área
Amazônia Viva, com a
assinatura do
patrocinador, que reunirá
todo o conteúdo do
projeto.
Período: 06/09
Total Geral: 01

REVISTA AMAZÔNIA VIVA
A Amazônia vive! Neste especial, vamos mostrar bons exemplos
que comprovam: é, sim, possível desenvolver a nossa região de
forma sustentável, criativa e responsável, preservando o nosso
presente e garantindo o nosso futuro.
ANÚNCIO REVISTA AMAZÔNIA VIVA
*01 anúncio de uma página (23cmx27cm) na revista
Amazônia Viva, em papel offset, contendo reportagens e
infográficos, análise de especialistas, divulgação de ações
e projetos que ajudam o desenvolvimento sustentável da
Amazônia, que será veiculado em setembro.
Período: a definir
Total de Dias: 1 dia
Total Geral: 1

NOSSOS CONTATOS
ROSE MAIORANA
Diretora Comercial
(91) 3216-1127
rose.maiorana@grupoliberal.com

CARLOS NAMUR
Diretor de Mercado Nacional
(11) 98372-1763 | (11) 3073-1450
carlos.namur@grupoliberal.com

RODRIGO VIEIRA
Diretor de Marketing
(11) 98122-4935 | (91) 3216-1004
rodrigo.vieira@grupoliberal.com

SHEILA LANZONI
Gerente de Contas
(11) 3073-1450 | 97328-1742
sheila.lanzoni@grupoliberal.com

JURANDY JUNIOR
Coord. Opec
(11) 3073-1450
jurandy.junior@grupoliberal.com

