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PROPOSTA

COMERCIAL
A Criação

"A Criação" é uma série que nos mostra o dia a dia de
uma agência de publicidade um pouco diferente do
habitual: todos os criativos são peluches.

Cada episódio desenrola-se à volta de uma encomenda que o
cliente faz à agência: um filme, um evento, um jingle, uma acção
de relações públicas etc.
Cada episódio é uma paródia à produção da ideia e a todas as
opções e decisões pseudo-racionais que reduzem a ideia inicial,
inevitavelmente, ao absurdo.
Paralelamente, e no decorrer dos vários episódios, há histórias
sobre as relações entre os vários peluches. Uma relação amorosa
entre o Urso e a Galinha, a ambição do Leãozinho em subir na
hierarquia, o secreto romance entre a Girafa e a Rata, a relação,
clássica, entre a Ovelhinha e um Pastor e a fixação do Cão em
guardar a Ovelha; e as invejas entre criativos.
Enfim, o típico de um escritório cheio de animais de peluche.
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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 19 Setembro

3ª feira pelas 23h00;

10 episódios

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

1.050€

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

Valor
(4 semanas)

RTP Play* | App RTP Play* 

BILLBOARD 25.000

735 €HALF-PAGE 25.000

PRE-ROLL 5.000

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
(4 semanas)

4.700 €

Contrapartidas:

PROPOSTA PACK  TV + DIGITAL

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