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PROPOSTA

COMERCIAL
Solteira e Boa Rapariga

"Solteira e Boa Rapariga” centra-se em Carla, uma mulher de 40 anos
que deseja encontrar o seu "príncipe encantado".

Carla é uma jovem portuguesa de 40 anos. Solteira e boa rapariga,
estudou literaturas modernas, arranjou um emprego numa editora de
livros – que durou pouco tempo – e acabou por dedicar-se à tradução.
Vive num apartamento pequeno em Campo de Ourique, herança da avó,
tem dois gatos (Pablo e Mimi) e nunca casou.
Nunca foi uma moça com muita sorte ao amor, nem mesmo ao jogo.
Aliás, Carla nunca teve muita sorte com nada na vida. Tímida por
natureza, ela raramente sai, raramente janta fora, raramente viaja e
raramente acredita que algum milagre possa acontecer na sua vida. Até
ao dia do seu quadragésimo aniversário quando a mãe, lhe oferece um
vale para uma consulta com uma vidente…
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2Nota: A este valor acrescenta-se 4% de taxa de exibição + taxa de iva em vigor 

PROPOSTA DE PATROCÍNIO 

Perfil de Transmissão:

2ª a 6ª Feira pelas 21:00

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

PROPOSTA

COMERCIAL

2.600 €

VALOR DA PROPOSTA (por programa)
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PROPOSTA

COMERCIAL

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

www.rtp.pt

Proposta para série completa (26 episódios):

PROPOSTA DIGITAL

*Inclui as transmissões em direto e on-demand da série.

Localização Formato
Impressões / 
Visualizações

Valor
(26 Episódios)

RTP Play| APP RTP Play
Billboard 130.000 Imp.

5.000 €
Pre-Roll 130.000 VC
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Contrapartidas:

PROPOSTA PACK  TV + DIGITAL

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

PROPOSTA

COMERCIAL

PACK TV + DIGITAL

TV DIGITAL VALOR

Patrocínio
(26 episódios)

Pack Digital
(26 episódios)

68.970 €



OBRIGADO
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