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PROPOSTA

COMERCIAL
Luís de Matos // IMPOSSÍVEL

Luís de Matos está de regresso à RTP1 com “Luís de
Matos // IMPOSSÍVEL”

A partir de dia 2 de setembro, o início das noites de
sábado da RTP1 serão em direto do Estúdio 33, em
Ansião, onde Luís de Matos nos apresenta o seu novo
programa e que é a sua base de trabalho.
Em “Luís de Matos // IMPOSSÍVEL” vamos conhecer as
mais recentes criações do mágico português, com as
quais tem estado presente, nos últimos 3 anos, nos
maiores palcos mundiais.
Em cada programa contamos também com a
participação de alguns dos melhores mágicos do
mundo da atualidade, oriundos de mais de 20 países.
David Copperfield participará regularmente nos
episódios de “Luís de Matos // IMPOSSÍVEL”,
partilhando com os espectadores da RTP algumas das
mais raras joias da história da magia.
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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 dia 2 Setembro

Sábado 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

1.365 €

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

Valor
(1 mês)

RTP Play* | App RTP Play* 
BILLBOARD 40.000

1.310 €
PRE-ROLL 15.000

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

www.rtp.pt

Proposta para 4 semanas:

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)

6.450 €

Contrapartidas:

PROPOSTA PACK  TV + DIGITAL

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