
“No Ar” será um formato 360º. 
  
Adotando o modelo ao vivo em estúdio, as bandas convidadas 
serão desafiadas a gravar 4/5 temas e a participar numa 
entrevista focada nas ideias dos músicos. O resultado será 
difundido em partes e na totalidade num espaço radiofónico e 
disponibilizado no novo site da rádio. A versão televisiva será 
exibida na RTP 2. 
 
GNR, Benjamim, Capicua, Best Youth, We Trust são algumas das 
bandas já confirmadas. 
 
Estreia dia 7 de Janeiro de 2016 em todas as plataformas. 

 

PROPOSTA 

COMERCIAL 

NO AR 



PROPOSTA DE PATROCÍNIO  
 
 

Difusão 
 

• 5ª feira pelas 21h00 

 

Contrapartidas de patrocínio (por semana)  

 

• Referências de 5” junto ao programa – a abrir e a fechar (total: 2 
referências) 

• Referência de 5” à marca junto às promoções do programa (total: 21 
referências) 

» 3 referências por dia, com a seguinte distribuição: 
 
 
 
 

 

530 € 

VALOR DA PROPOSTA (por semana) 

PROPOSTA 

COMERCIAL 

NOVEMBRO 2015  

Nota: A este valor acrescenta-se 4% de custos de difusão + taxa de iva em vigor  



PROPOSTA DE PATROCÍNIO  
 
 
 

Perfil de Transmissão 
 

• 5ª feira pelas 24h00 

 

Contrapartidas de patrocínio (por semana)  

 

• Cartão de 5” junto ao programa – 1 a abrir e 1 a fechar (2 cartões por programa)  

• Cartão de 5” junto a autopromoções (14 autopromoções semanais), com a seguinte 

distribuição: 

 
 
 
 

 Nota: A este valor acrescenta-se 4% de taxa de exibição + taxa de iva em vigor  

2.800 € 

VALOR DA PROPOSTA (por semana) 

NOVEMBRO 2015  

PROPOSTA 

COMERCIAL 



PROPOSTA DIGITAL www.rtp.pt 

 
Proposta para 1 mês: 

Nota: A este valor acrescenta-se taxa de iva em vigor  

PROPOSTA 

COMERCIAL 

NOVEMBRO 2015  

LOCALIZAÇÃO FORMATO IMPRESSÕES 
VALOR 
(1 mês) 

RTP PLAY Antena3 e RTP2 
(DIRETO E ON-DEMAND) 

PRE/POST ROLL VÍDEO 80.000 1.010€ 

Página Antena 3/RTP2 
(ROS) 

M-REC 100.000 420€ 



PROPOSTA PACK RÁDIO + TV + DIGITAL 

Nota: A este valor acrescenta-se taxas e impostos em vigor  

Contrapartidas: 

PACK RÁDIO + TV + DIGITAL 

RÁDIO TV DIGITAL VALOR 

Patrocínio Patrocínio Pack Digital 4.535 € 

NOVEMBRO 2015  

PROPOSTA 

COMERCIAL 


