O projeto OLIBERAL.COM FUTEBOL
2020 é uma cobertura jornalística dos
principais jogos do Parazão, Copa do
Brasil, Copa Verde e Campeonato
Brasileiro Série C.
EQUIPES PRINCIPAIS
REMO e PAYSANDU
TRANSMISSÕES DE JOGOS
(71 PARTIDAS)
• JOGOS COM TRANSMISSÃO DE
VÍDEO: 48 partidas*
• JOGOS SEM TRANSMISSÃO DE
VÍDEO: 23 partidas**
* Os jogos com vídeo inclui somente imagens do pré-jogo, cabine do narrador e comentarista, melhores
momentos do campo e pós jogo. Por questões de direitos de transmissão, o formato não inclui narração do jogo
com imagens do campo em tempo real.
** Os jogos sem vídeo inclui somente narrativa por meio de textos e fotografias em cima dos lances da partida.

AUDIÊNCIA DE ESPORTES 2019

8 milhões
de páginas visualizadas
(Editoria mais acessada)

1.83 milhão
de visualizações contando com treinos,
apresentações e Geral na Live.

941 K
visualizações sem treinos,
apresentações e Geral na Live.

* Dados a partir de maio de 2019.

MÍDIA DE ENVOLVIMENTO (POR JOGO)

02 Anúncios de ¼ de
página, veiculados no
caderno Esporte, com a
marca do patrocinador.

02 Anúncios de ¼ de
página, veiculados na
seção Esporte, com a
marca do patrocinador.

Banner, no topo da
editoria Esportes,
durante 03 dias, com a
marca do patrocinador.

MÍDIA PARA CADA PARTIDA (COM TRANSMISSÃO DE VÍDEO)
Jogo
Pré-Jogo
• 01 Vídeo de 07”, do
patrocinador antes de
cada pré-jogo;
• 03 inserts de marca
do patrocinador,
durante o pré-jogo;
• 01 citação de até 05”,
lida pelo narrador;
• 01 Vídeo de 07”, do
patrocinador depois de
cada pré- jogo.

• 01 Vídeo de 07”, do patrocinador,
no intervalo do 1º e 2º tempo;
• 02 citações de até 05”, lida pelo
narrador, 1º tempo;
• 02 citações de até 05”, lida pelo
narrador, 2º tempo;
• 03 inserts de marca do
patrocinador, no 1º tempo;
• 03 inserts de marca do
patrocinador, no 2º tempo;
• 01 Vídeo de 07”, do patrocinador,
no final da partida.

Pós-Jogo
• 02 inserts de marca
do patrocinador,
durante o pré-jogo;
• 01 citação de até
05”, lida pelo
narrador;
• 01 Vídeo de 07”, do
patrocinador, depois
de cada pré-jogo.

MÍDIA TOTAL POR PARTIDA
(COM TRANSMISSÃO DE VÍDEO)

MÍDIA TOTAL PARA 48 PARTIDAS
(COM TRANSMISSÃO DE VÍDEO)

• Marca Anúncio em O liberal: 02 inserções
• Marca Anúncio no Amazônia: 02 inserções
• Marca no banner em OLiberal.com : 03 dias
• Vídeo de 07”: 05 inserções
• Inserts de marca: 11 inserções
• Citações lidas pelo narrador: 06 inserções
• Marca no topo da página: 01 inserção

• Marca Anúncio em O liberal: 96 inserções
• Marca Anúncio no Amazônia: 96 inserções
• Marca no banner em OLiberal.com : 144 dias
• Vídeo de 07”: 240 inserções
• Inserts de marca: 528 inserções
• Citações lidas pelo narrador: 288 inserções
• Marca no topo da página: 48 inserções

MÍDIA TOTAL POR PARTIDA
(SEM TRANSMISSÃO DE VÍDEO)

MÍDIA TOTAL PARA 23 PARTIDAS
(SEM TRANSMISSÃO DE VÍDEO)

• Marca Anúncio em O liberal: 02 inserções
• Marca Anúncio no Amazônia: 02 inserções
• Marca no banner em OLiberal.com : 03 dias
• Banner rotativo no topo da página*: 01 dia

• Marca Anúncio em O liberal: 46 inserções
• Marca Anúncio no Amazônia: 46 inserções
• Marca no banner em OLiberal.com : 69 dias
• Banner rotativo no topo da página*: 23 dias

* Consultar formato com atendimento comercial

* Consultar formato com atendimento comercial

MÍDIA POR PROGRAMA

GERAL NA LIVE

• Vídeo de 07” na abertura do Programa: 01 inserção
• Inserts de marca durante a Live: 02 inserções
• Citações de patrocínio narrada 10”: 01 inserção
• Vídeo de 07” no encerramento do Programa: 01 inserção

Resenha esportiva, de
segunda a sexta, de
17h30 às 18h00.

TOTAL DE MÍDIA POR MÊS
• Vídeo de 07” na abertura do Programa: 22 inserções
• Inserts de marca durante a Live: 44 inserções
• Citações de patrocínio narrada 10”: 22 inserções
• Vídeo de 07” no encerramento do Programa: 22 inserções

MÍDIA PLUS
• 01 Banner rotativo na página de esporte de OLiberal.com (até 30 de novembro de 2020)
• 02 anúncios de ½ página em O Liberal
• 01 anúncio de 1 página no Amazônia
• 02 Publieditoriais em OLiberal.com

OBSERVAÇÕES:
• O plus de mídia deverá ser utilizado até 31 de novembro de 2020;
• O plus de mídia não poderá ser utilizado em datas como: Dia da Mulher, Dia das Mães,
Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Círio e Aniversários dos jornais O Liberal e Amazônia.

Número de cotas: 05

Consultar Departamento Comercial

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

MAURO CLEBER
Diretor de Mercado
(91) 98162-0300 | (91) 3216-1003
mauro.cleber@grupoliberal.com
FERNANDA MEDEIROS
Supervisora Comercial
(91) 3216-1168
Fernanda.medeiros@grupoliberal.com

