


INTRODUÇÃO

O Paraná se destaca no AGRONEGÓCIO, colhendo safras recorde ano após ano e está

posicionado como um grande exportador de commodities mundial.

O AGRONEGÓCIO responde por quase 40% do PIB do Paraná, considerados todos os

segmentos que o compõem, abrangendo ainda 60% das exportações e empregando 50% da

mão-de-obra economicamente ativa. Com 2% da área territorial do Brasil, o Paraná responde

por 20% da produção agropecuária do país e mais de 6% do PIB.



O GRUPO RIC PARANÁ sempre focado no fomento sócio-econômico do Paraná, produzirá um

programete especial chamado “Boletim RIC Rural”.

Será exibido de segunda a sexta-feira na grade rotativa, a pauta deste conteúdo será focada

somente no AGRONEGÓCIO.

Veiculado por 6 meses

NOVO CONTEÚDO



O GRUPO RIC oferece uma oportunidade para POSICIONAMENTO INSTITUCIONAL através

do patrocínio deste novo conteúdo.

Trata-se de uma grande campanha de comunicação assinada pelo patrocinador, que será

percebida positivamente pelos produtores rurais, pelas entidades do setor e sem dúvida, por

toda a população do Paraná.

O PLANO DE MÍDIA será composto de programetes e chamadas na RICTV | Record TV. Todos

os materiais serão assinados com o oferecimento do PATROCINADOR.

OPORTUNIDADE



PLANO DE MÍDIA

Programete

Inserções: 130 inserções (06

boletins gravados)

Período: 06 meses

Veiculação: Faixa Rotativa

Chamadas de envolvimento

Inserções: 130 inserções no

rotativo e 30 inserções no RIC

RURAL

Período: 06 meses

Half page - 500 mil impressões

Billboard - 100% da audiência estado

Galeria de fotos - 100% audiência estado

1 Facebook Live

3 Facebook post

1 Patrocínio Ric



VALORES RICTV | RECORD TV

INVESTIMENTO RICTV | RECORD CURITIBA - R$ 923.062,50

INVESTIMENTO RICTV | RECORD LONDRINA - R$ 251.197,50

INVESTIMENTO RICTV | RECORD MARINGÁ - R$ 213.330,00

INVESTIMENTO RICTV | RECORD OESTE - R$ 197.265,00

INVESTIMENTO RICTV | RECORD PARANÁ - R$ 1.584.855,00



VALORES RIC MAIS
E CUSTO DE PRODUÇÃO

INVESTIMENTO RIC MAIS - R$ 49.500,00

CUSTO DE PRODUÇÃO - R$ 7.700,00

• Custo de Produção é cobrado a parte



OBSERVAÇÕES

• Número de Cotas: 04 cotas

• Prazo de Pagamento: 15 d.f.m.

• Preço com base na lista Outubro 2017 devendo ser reajustado conforme lista vigente no período de veiculação.

• Reservamo-nos o direito de exclusividade na veiculação. A mídia básica poderá ser alterada em função da disponibilidade.

• A data dos eventos, assim como este plano, poderão sofrer alterações em sua estrutura, natural do processo 

de aprimoramento do projeto, não implicando alterações significativas no plano de inserções; portanto, 

sem ônus adicionais aos patrocinadores.

• O cliente deverá entregar sua logo em vinheta animada – arquivo em VÍDEO de 5” (720x480) – alta resolução (AVI), em Beta– com a 

claquete da Ancine;

• Toda a mídia exclusiva deverá ser utilizada durante o período contratado ou no máximo no mês subsequente 

desse Patrocínio.

• Em caso de cancelamento da mídia antes do período contratado, o valor integral do contrato será recalculado 

com base na tabela de preços vigente no mês de veiculação.

• A RIC reserva-se o direito de exibir chamadas adicionais sem a marca dos patrocinadores.

• Este projeto foi desenvolvido pela RICTV e os direitos autorais são de suas propriedade.

• Todo o conteúdo  é de responsabilidade da RICTV Record.


