


O verão catarinense atrai milhões de turistas todos os 

anos, pela diversidade de atrativos que oferece.   
 

Possui  um litoral repleto de praias, para quem quer 

aproveitar o máximo do verão.  
 

 

E ainda, lindas cachoeiras, serra, turismo rural, culinária 

típica, ecoturismo para os que preferem se aventurar em 

expedições nas montanhas, e muito mais! 
 

 

O Verão em Santa Catarina é Show! 
 

Verão catarinense 



Para a temporada de Verão 2017/2018, o DestinoSC traz ainda mais engajamento aos apoiadores. O projeto 

será divido em 3 frentes e divulgará em uma plataforma Crossmedia conteúdos especiais da temporada, 

além de realizar ações de ativação de marca. 

( * ) Sempre com aprovação prévia da produção da RICTV e o local do evento. 

Será a maior produção de 
conteúdo para divulgação do 
verão catarinense. O conteúdo 
será trabalhado em temas e 
terão distribuição em todos os 
veículos do Grupo RIC. 

GERAÇÃO 
DE CONTEÚDO 

ativação 
DE marca 

O Grupo RIC promoverá os 
principais eventos de verão, 
levando as marcas dos 
patrocinadores para um 
grande público. Possibilidade 
de ativações exclusivas dos 
patrocinadores.* 

divulgação 

Durante todo período de 
verão, os veículos do Grupo 
RIC farão uma forte 
divulgação de mídia e de 
seus patrocinadores. 

Período: 21 de dezembro/2017 a 20 de março/2018 



Geração de conteúdo 
Nessa 12ª edição, o conteúdo será trabalhado em temas que irão valorizar o que o 

estado tem de melhor em suas mais diversas características. 

Cultura e música gastronomia Moda e tendência BEBIDAS DE VERÃO 

Para cada tema, uma série de conteúdos será criado com divulgação 

multiplataforma nos veículos do Grupo RIC. 

turismo ESPORTE 



gastronomia 

Polo gastronômico do país, Santa Catarina tem 

opções para todos os gostos.  

 

No Norte, o Festival Gastronômico de Joinville, no 

Oeste as várias festas regionais de comidas típicas, 

no litoral, Florianópolis como Cidade UNESCO da 

Gastronomia. 

 

Nesta edição, o DestinoSC de Verão promove as 

diferentes opções da culinária de verão e roteiros 

gastronômicos do estado. 



SHOW O RAPPA PROMOVIDO  
PELO DESTINOSC DE VERÃO 2017. 

Passando pela tradição açoriana, europeia, 

reservas indígenas e sítios arqueológicos, Santa 

Catarina abrange as mais diversas culturas 

trazidas de diferentes países ou até mesmo 

nativas daqui. 

 

As diferentes peculiaridades de Santa Catarina 

serão apresentadas no DestinoSC Verão, além 

dos principais eventos e personalidades 

relacionadas à música no estado. 

CULTURA E MÚSICA 



ESPORTE 

AULÃO DE RITMOS (ESTAÇÃO 
VERÃO) EM BLUMENAU 

O verão é a estação dos esportes ao ar livre. O 

clima favorece a prática de diversas 

modalidades, e o DestinoSC Verão valoriza 

através da e promoção da qualidade de vida.  

 

Esportes como Standup Paddle, Remo, Beach 

Soccer e Beach Tenis estão nas pautas do 

projeto. 



Santa Catarina, onde a vocação têxtil é 

reconhecida dentro e fora do país, o design de 

moda tem sido revolucionário e posicionado o 

Estado como um dos principais polos do setor no 

Brasil.  

 

No DestinoSC de 2017/2018, todas as novidades, 

ícones do setor e destaques serão pauta do pilar de 

Moda e Tendência para fomentar ainda mais o setor. 

MODA E TENDÊNCIA 



Residindo a principal rota da cerveja no Brasil e 

consagradas vinícolas, Santa Catarina 

presencia um grande momento na venda e 

produção de vinhos e cervejas, com destaque 

internacional. 

 

No DestinoSC Verão, a RICTV Record irá 

promover os principais locais, degustações, 

estilos e eventos do mercado de bebidas de 

verãoem Santa Catarina. 

 

 

BEBIDAS DE VERÃO 



Belas praias, parques aquáticos, turismo rural, 

turismo de compras. Em Santa Catarina não 

faltam locais que garantem experiências para 

diferentes gostos no verão. 

 

O DestinoSC vai promover os principais roteiros 

e destinos para os turistas do estado, com 

conteúdo editorial e uma experiente equipe no 

assunto. 

turismo 



Cronograma de conteúdo 

RICTV 
RECORD 

SC 

FORMATO DETERMINAÇÃO INSERÇÕES 

Editorial 
Pilares 

Balanço Geral 

TOTAL 

22 

54 Reprise SC no Ar 22 

Reprise RIC Notícias 10 

RECORD 
NEWS SC Jornal do Continente 22 22 

NOTÍCIAS 
DO DIA Indeterminado 10 10 

RICMAIS Especial Destino SC Conteúdo editorial online 
durante todo o projeto 

https://ricmais.com.br/sc/rictv-florianopolis/videos/F0t5G8H2yc8/destino-sc-verao-aprenda-a-fazer-um-polvo-croata/


O Destino SC promoverá 16 

eventos de verão em Santa 

Catarina, levando o material do 

projeto junto com marca do 

patrocinador para milhares de 

pessoas. 

OPEN DE BEACH TENNIS, 
REALIZADO EM FLORIANÓPOLIS 

16 EVENTOS 



Os eventos podem sofrer alterações ou cancelamentos no 
decorrer do projeto em função de motivos maiores. 

8 

FLORIANÓPOLIS 

2 

BLUMENAU 

2 

ITAJAÍ 

2 

JOINVILLE 

2 

CHAPECÓ 

16 EVENTOS DE VERÃO 



Todos os eventos contam com 

cobertura e divulgação nas 

redes sociais, onde o 

patrocinador pode compartilhar 

e impactar milhares de pessoas.  



Nos eventos do Destino SC, os 

patrocinadores poderão fazer 

ações exclusivas de divulgação de 

marca e entrega de brindes, 

sempre alinhados previamente 

com a produção do projeto. 

ATIVAÇÃO DE MARCA 



As redes sociais do Grupo RIC 

alcançam mais de 1,4 milhões de 

seguidores. O DestinoSC divulga 

eventos e locais turísticos em 

todas elas, aumentando a 

interação com o público e 

incrementando o número de fãs. 

REDES SOCIAIS 

PATROCINADORES 

https://www.facebook.com/DestinoSC/?fref=ts


O DestinoSC reúne todos os conteúdos 

audiovisuais do projeto em um Especial no 

Portal RICMAIS, gerando interesse em mais de 

1,5 milhões de usuários por mês. 

ESPECIAL DESTINO SC 

www.ricmais.com.br/sc 

PATROCINADORES 

PATROCINADOR 



aproveitamento 
Cota estadual 

VEÍCULO FORMATO DETERMINAÇÃO APROVEITAMENTO 
COMERCIAL INSERÇÕES  

RICTV Record SC 

Chamada Teaser Faixa Rotativa Vh. Enc. 5" 50 

Chamada Padrão e de Eventos Faixa Rotativa Vh. Enc. 5" 165 

Editorial Conteúdo  

SC no Ar Vh. Enc. 5" 22 

Balanço Geral Vh. Enc. 5" 22 

RIC Notícias Vh. Enc. 5" 10 

Record News SC 

Chamada Teaser Faixa Rotativa Vh. Enc. 5" 40 

Chamada Padrão e de Eventos Faixa Rotativa Vh. Enc. 5" 140 

Editorial Conteúdo  Jornal do Continente  Vh. Enc. 5" 22 

Notícias do Dia 

Anúncio Teaser  Indeterminado Logo 4 

Anúncio Padrão do Projeto Indeterminado Logo 12 

Editorial Conteúdo  Indeterminado Logo 10 

RIC Mais 

Banner Exclusivo Especial Destino SC 300 x 250 Em Rodízio 

Editorial Conteúdo  Especial Destino SC Logo 22 

Banner do Projeto Todo Site Logo 200.000 

TOTAL DE INSERÇÕES 497 + ONLINE 



Investimento 

FECHAMENTO COMERCIAL:  02 DE DEZEMBRO 
ENTREGA DO MATERIAL:  05 DE DEZEMBRO 

ESTADUAL:  R$ 753.507 

INVESTIMENTO 

VALOR POR COTA DE PATROCÍNIO:  R$ 951.194,96 

 72.546.939 IMPACTOS DE MÍDIA  
EM UM ALCANCE DE 4 MILHÕES DE PESSOAS 
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