CAFÉ DA MANHÃ

Comece bem o dia, com
informação e credibilidade!

APRESENTAÇÃO
O Bate Rebate é uma maneira gostosa de começar o
dia. O Café da Manhã do Programa Bate Rebate
apresentado por Serleyser Araújo e Nilton Pereira e a
equipe de jornalismo de maior audiência na região
movimentam unidades móveis externas ancoradas por
profissionais de credibilidade levando a população às
últimas notícias que são destaques no município,
Estado, País e no Mundo com precisão.
Referência de Jornalismo do Centro-Oeste e formador
de opinião por excelência, o Bate e Rebate conta ainda
com comentários diários de Alexandre Garcia e
correspondentes direto da capital do Estado e da capital
do poder em Brasília.
• 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 da segunda parte do Bate Rebate (07h20),
os apresentadores Serleyser Araújo e Nilton Pereira
darão ao vivo dicas de café da manhã para os ouvintes
do Bate Rebate.
De Segunda a Sexta, os apresentadores mencionarão ao
vivo os produtos que estão "degustando" no café da
manhã do Bate Rebate 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, Serleyser Araújo
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)

07h - 07h10
1 x dia

20

Testemunhal 30"

Material Patrocinador

5 x Semana (20 dias)

07h - 07h10
1 x dia

20

Post Face

Citação da Marca

1 x Dia

07h - 07h10
1 x dia

20

Comercial 30"

Material Patrocinador

2 x Dia

07h20 - 09h
2 x dia

40

Comercial de Apoio 30"

Material Patrocinador

2 x Dia

5 x Semana
(Rotativo)

40

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

