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PROPOSTA

COMERCIAL
Portugueses Pelo Mundo

Esta nova série de Portugueses Pelo Mundo mostra Chefs,
Taxistas e Músicos portugueses pelo mundo.

Esta nova série de Portugueses Pelo Mundo vai contar com 5
a 7 emissões especiais profissões, Chefs Portugueses Pelo
Mundo, Taxistas Portugueses Pelo Mundo, Músicos
Portugueses pelo Mundo. Continuação do formato
"PORTUGUESES PELO MUNDO", que consiste num projeto
com um registo na área do documentarismo onde se cruzam
portugueses que residem no estrangeiro e a promoção de
destinos turísticos no mundo. Cada episódio corresponde a
uma cidade distinta em diferentes locais do mundo. Cada
uma destas cidades é caracterizada e apresentada através do
quotidiano e das histórias de portugueses que ali residem.
Nesta ordem de ideias e de acordo com o perfil de cada um
dos portugueses, um determinado destino e a mesma
realidade são descritos de forma diferençada em função dos
olhares de cada uma das personalidades intervenientes.
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Nota: A este valor acrescenta-se 4% de taxa de exibição + taxa de iva em vigor 

PROPOSTA DE PATROCÍNIO 

Perfil de Transmissão:

Sexta pelas 22:45

Contrapartidas de Patrocínio (por programa):

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

• Spot de 20” junto ao programa (1 spot – 22h)

• Cartão de 5” junto a autopromoções

945 €

VALOR DA PROPOSTA (por programa)
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Localização Formato
Impressões / 
Visualizações

Valor
(1 Mês)

RTP Play| APP RTP Play*
Billboard 10.000 Imp.

510 €
Pre-Roll 7.500 VC

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

www.rtp.pt

Proposta para 1 mês:

PROPOSTA DIGITAL
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*Inclui transmissões em Direto e On-Demand do programa



PACK TV + DIGITAL

TV DIGITAL VALOR

Patrocínio
(4 Programas)

Pack Digital
(1 mês)

4.085 €

Contrapartidas:

PROPOSTA PACK  TV + DIGITAL

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