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PROPOSTA

COMERCIAL
Desliga a Televisão



Desliga a televisão é uma série de humor que inclui vários sketches
cómicos, que passam de uns para os outros à medida que o
telespectador faz zapping, com a diferença que desta vez o comando é
nosso.

Ou seja, é como se o próprio telespectador tivesse a ver televisão e cada
vez que muda de canal surge um momento humorístico, com um
logótipo e uma estética diferentes. Tanto se pode ver uma cena de
novela de 3 minutos, como pode mudar logo de seguida para a previsão
do tempo durante 10 segundos, passar para um anúncio publicitário ou
até mesmo seguir para uma breve passagem pelo telejornal ou por um
talent show. São apenas alguns exemplos de temas dentro do mundo
televisivo, que é o universo alvo do formato.
Há ainda outra característica a trazer um carácter mais distintivo: os
sketches têm ligação dialogal entre eles. Uma personagem pode
começar uma frase e depois da mudança de canal (cortando-a a meio), é
continuada por outra personagem do sketch seguinte, alterando-lhe
totalmente o significado, por passar para um universo bastante distinto.
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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 8 Setembro 

Domingo 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

2.200 €

VALOR DA PROPOSTA (por programa)
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Nota: A este valor acrescenta-se taxa de iva em vigor 

Localização Formato
Impressões / 
Visualizações

Valor
(1 Mês)

RTP Play| APP RTP 
Play

Billboard 4.621 Imp.

770 €Pre-Roll 4.621 VC

Billboard 56.170 Imp.

d

www.rtp.pt

Proposta para 1 mês:

PROPOSTA DIGITAL
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Contrapartidas:

PROPOSTA PACK  TV + DIGITAL

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

PACK TV + DIGITAL

TV DIGITAL VALOR

Patrocínio
(4 programas)

Pack Digital
(1 mês)

9.133€
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OBRIGADO
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