CAFÉ DA MANHÃ

Comece bem o dia, com
notícias e entretenimento!

APRESENTAÇÃO
O Programa Foco 96 é uma maneira gostosa de
começar o dia. O Café da Manhã do Programa Foco 96
apresentado por Baby Néia e Fabrício Sousa totalmente
interativo, com convidados ao vivo no estúdio,
participação dos ouvintes via telefone, SMS, Whatssap
e Internet. Tema do dia, convidando os ouvintes a
interagir com perguntas sobre o tema, mesclando com
notícia e novidades do entretenimento, meio artístico e
assuntos do nosso cotidiano e convidado debatendo
sobre o tema e respondendo perguntas dos ouvintes.
Tudo funcionando em sincronismo com a programação
musical e comercial.
• Oportunidade para empresas que possuem um mix
de produtos relacionados.
• O Patrocinador pode anunciar até cinco produtos nas
ações ao vivo ou mídia social.

ABERTURA
Na abertura do Programa Foco 96 (06h), os
apresentadores Baby Néia e Fabrício de Sousa darão ao
vivo dicas de café da manhã para os ouvintes do
programa.
De Segunda a Sexta, os apresentadores mencionarão ao
vivo os produtos que estão "degustando" no café da
manhã do Foco 96 através de citação de marca na
abertura do programa. A ação poderá contar com até 5
produtos do mesmo patrocinador, que aparecerão
simultaneamente
no
comentário
feito
pelos
apresentadores. Além de mencionar o produto na
abertura da segunda parte do programa, Baby Néia falará
sobre os produtos por 30", no formato texto ao vivo
veiculado durante o programa.

MÍDIA
Tipo

Descrição

Período

Frequência

Total

Citação 05"

Citação da Marca

5 x Semana (20 dias)

06h - 06h10
1 x dia

20

Testemunhal 30"

Material Patrocinador

5 x Semana (20 dias)

06h - 06h10
1 x dia

20

Post Face

Citação da Marca

1 x Dia

06h - 06h10
1 x dia

20

Comercial 30"

Material Patrocinador

2 x Dia

06h20 - 08h
2 x dia

40

Comercial de Apoio 30"

Material Patrocinador

2 x Dia

5 x Semana
(Rotativo)

40

INVESTIMENTO MENSAL ESPECIAL R$5.000,00
MÍDIA ENTREGUE R$9.170,00
*Contrato mínimo 3 meses | Patrocinador Exclusivo

