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COMERCIAL
Sim, Chef! 2ª Temporada

Uma pitada de humor nas noites da RTP!

Sim, Chef! É uma comédia deliciosa, com personagens
hilariantes e um verdadeiro banquete de histórias, para
deleite de todos.
Os tempos são difíceis no Divina Comédia: mudanças
inesperadas na gestão e mais tarde a súbita ausência do
novo Chef, Mário Valente, são apenas alguns dos
desafios a enfrentar pela equipa unida dos cozinheiros.
Mas o conflito também acontece dentro da própria
equipa, e ameaça explodir numa guerra na cozinha.
Felizmente, Kika regressa para salvar o restaurante, mas
traz o seu romance com Manel envolto em mistério.
As últimas aventuras na vida dos nossos ‘heróis de colher
de pau´ e a descoberta de informações tentadoras sobre
o seu passado.
Os detalhes serão deliciosos. Bom apetite!
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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:

Estreia quarta-feira, dia 5 de Julho pelas 21h00

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 – 21h)

• Cartão de 5” junto a autopromoções

1.680 €

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

Valor
(1 mês)

RTP Play* | App RTP Play* | 
Site Sim, Chef! 

BILLBOARD 50.000

1.630 €HALF-PAGE 75.000

PRE-ROLL 10.500

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

www.rtp.pt

Proposta para 1 mês:

PROPOSTA DIGITAL

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

http://media.rtp.pt/simchef/


PACK TV + DIGITAL

TV DIGITAL VALOR

Patrocínio
(4 programas)

Pack Digital
(1 mês)

7.950 €

Contrapartidas:

PROPOSTA PACK  TV + DIGITAL

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