


O PROJETO

O RICTV no bairro tem como objetivo de informar, entreter, e auxiliar a população no acesso a serviços, lazer, auxílio

jurídico e temas relacionados à saúde. Estes serviços são prestados em bairros ou locais com movimentação de pessoas

carentes a fim de promover a igualdade.

Promovemos atividades gratuitas de lazer, cultura, esporte, saúde e alguns serviços de utilidade pública. A prestação de

serviços se dará com possíveis parcerias com órgãos públicos e ONGs.

No ano de 2016, foram 08 edições em Curitiba, com mais de 30 mil pessoas participantes nesta ação desenvolvida pela

RICTV | Record TV.



SERVIÇOS 

As ações são estruturadas, intencionais e direcionadas aos moradores da região do bairro

escolhido.

A aceitação da população é muito positiva, todos os serviços oferecidos são gratuitos e de

muita importância, é um dia diferente para aproveitar com a família inteira.



SERVIÇOS SUGERIDOS

● Aferição de pressão e cálculo de IMC.

● Dicas Nutricionais e Dicas Medicamentosas.

● Auxílio Jurídico

● Distribuição de Pipoca e Algodão doce

● Piscina de Bolinha, Cama Elástica e Brinquedos Infláveis

● Participação de apresentadores e repórteres locais

● Artistas locais com música ao vivo

● Instrução de como ligar o sinal digital na TV.

* só haverá serviços caso tenhamos apoiadores para oferecê-los. Os serviços não são de 
responsabilidade da RICTV |RECORD TV.



ESTRUTURA 
• Palco / Som 

• Banheiros químicos.

• Brincadeiras para as crianças

• Comunicação

• Seguranças.

• Brigadistas. 

• Ambulância.

* Estrutura citada acima faz parte do custo de produção. O custo pode reduzir se o patrocinador oferecer a estrutura 
ou alguns itens.



PROPOSTA

O plano de mídia contemplará:

• TV

Chamadas de envolvimento

Duração: 30”

Assinatura do Cliente: 5”

Veiculação: Faixa Rotativa

Período: 10 dias

Inserções: 30



MÍDIA GERAL

INVESTIMENTO RICTV CURITIBA - R$ 103.443,75

*Custo de produção: não incide em desconto ou fee de agência

CUSTO DE PRODUÇÃO* - R$ 20.162,50

INVESTIMENTO RICTV LONDRINA - R$ 27.517,50

INVESTIMENTO RICTV MARINGÁ - R$ 23.265,00

INVESTIMENTO RICTV OESTE - R$ 21.307,50

INVESTIMENTO RICTV PARANÁ - R$ 175.533,75



OBSERVAÇÃO
Número de Cota: 04 COTAS

Prazo de Pagamento: 15 d.f.m.

Preço com base na lista OUTUBRO de 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;

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.

Este projeto foi desenvolvido pelo GRUPO RIC PARANÁ e os direitos autorais são de suas propriedade. Todo o conteúdo é de

responsabilidade do Grupo RIC PARANÁ.




