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PROPOSTA

COMERCIAL
Aqui Portugal

www.rtp.pt



Aqui mostramos Portugal!

Nas tardes de sábado, ligue-se ao melhor do nosso país, na sua RTP!

Numa viagem de descoberta, partimos à aventura pela diversidade do que há de melhor no nosso país. Ao longo de quatro horas, em 
direto dos estúdios do Porto ou de qualquer ponto de Portugal, para todo o mundo português, fazemos uma viagem pelo saber, pelo 
património, pelo artesanato, pela história, pela gastronomia, pela cultura, pelo turismo. No fundo, uma viagem pela realidadedo ser-

português. Pelas vozes e sabores de Portugal!

Hélder Reis, Joana Teles e Catarina Camacho são os anfitriões deste programa que vai fazer-lhe companhia nas tardes de sábado da RTP. 
Recebendo como ninguém, numa casa que é sempre a sua.

Assim ligaremos “Aqui Portugal”!
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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:

Sábado das 11:00 às 13:00 e das 14:30 às 20:00

Contrapartidas de Patrocínio (por programa):

• Cartão de 5” junto ao programa – 1 a abrir e 1 a fechar (10 cartões)

• Spot de 20” junto ao programa (4 spots – 11H, 12H, 15H e 18H)

• Cartão de 5” junto a autopromoções

3.780 €

VALOR DA PROPOSTA (por programa)

PROPOSTA

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

www.rtp.pt

Proposta para 1 mês:

PROPOSTA DIGITAL

PROPOSTA

COMERCIAL
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*Inclui as transmissões em direto e on-demand do programa.

Pack Digital
Impressões / 
Visualizações

Valor
(1 Mês)

Billboard (RTP PLAY*) 10.000 Imp.

525 €
Pre-Roll (RTP PLAY*) 8.500 VC
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Contrapartidas:

PROPOSTA PACK  TV + DIGITAL

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

PROPOSTA

COMERCIAL
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PACK TV + DIGITAL

TV DIGITAL VALOR

Patrocínio
(4 programas)

Pack Digital
(1 mês)

14.900 €


