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A smile is the best 

makeup any girl can 

wear.
Marilyn Monroe
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 O MUNDO DOS FAMOSOS DA TVI E MEDIA CAPITAL DENTRO E FORA DO ECRÃ

 CONTEÚDOS EXCLUSIVOS

 ACTUALIZAÇÃO DIÁRIA E PERMANENTE 24 HORAS POR DIA/7 DIAS POR SEMANA

 PARA ALÉM DO SITE, A SELFIE MARCA PRESENÇA NO FACEBOOK E INSTAGRAM

MAGAZINE SOCIAL EM FORMATO DIGITAL

(*) Estimativa mensal

Pageviews (*)

5.640.000

Visitas (*)

2.060.000

Vídeoviews(*)

230.100

Seguidores 

+ 95.000

Seguidores 

+ de 2.305
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MULTIPLATAFORMA 

Desktop, tablets e smartphones
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moda

ROSTOS
elegante 

sexy

entretenimento 

lifestyle

estórias 

bastidores
EMOÇÃO

proximidade 

DESCONTRAÍDO 

TAGCLOUD             
Palavras-chave que unem os futuros membros

e a comunidade

EXCLUSIVO
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O QUE É?

Rostos

A SELFIE é uma magazine social em formato digital que tem como

objetivo mostrar a vida dentro e fora do ecrã das caras que tão bem

conhece.

Move-nos a paixão de o informar e dar a conhecer, de forma séria e

rigorosa, as estrelas que nos inspiram, que cresceram connosco e que

milhões de portugueses diariamente acarinham e acompanham.

Damos-lhe as notícias mais interessantes e os exclusivos que não pode

perder, sejam as novidades que aí vêm ou as revelações que nunca

imaginou sobre caras bem conhecidas. Acompanhamos as nossas

estrelas dentro e fora do ecrã televisivo e do panorama radiofónico.
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O QUE É?

Lifestyle

Com atualização permanente todos os dias da semana,

a Selfie está onde todos estão. Através do site, no

Facebook, no Instagram ou até na Newsletter diária, a

Selfie vai conduzi-lo pelo que há de melhor na vida.

As novidades do mercado, o que está na moda, as

melhores viagens, o que levar na mala de fim de

semana. Onde ir, com quem ir, como lá chegar.

Com as nossas repórteres, com famosos, com marcas,

vamos perseguir sonhos, descobrir guilty pleasures e

tirar muitas Selfies. Venha daí connosco!

Conheça a SELFIE em selfie.iol.pt

http://www.selfie.iol.pt/
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MISSÃO

Ser a referência online para conhecer melhor a vida das

caras que o público conhece.

VISÃO

Dar a conhecer as caras por trás das personagens, as

vidas por trás dos programas, as histórias que se

escondem por trás das câmaras. O mundo dos famosos

visto de dentro para fora. Com eles e, por vezes, até por

eles.

VALORES

Emoção | familiaridade | proximidade | confiança 



São jovens, perspicazes, inovadoras e divertidas. Cátia Soares é a coordenadora desta magazine social, que conta com a energia incrível

de Francisca Salema, Maria Pedro Pinto e Filipa Poço.

Conheça-as melhor.
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A EQUIPA

Cátia Soares

Coordenadora

Francisca Salema 

(Kika)

Filipa Poço Maria Pedro Pinto



Cátia Soares, jornalista, tem 30 anos mas ninguém lhe dá mais que 18. Trabalhou em música,

cinema e na revista Lux, pelo que já entrevistou este mundo e o outro. É a coordenadora da

Selfie mas, mais do que isso, é a “mãe” desta gente toda (o resto da equipa até a trata

carinhosamente assim algumas vezes).

Para ela a vida resume-se a duas coisas: trabalho e família. É filha única e “filha-galinha”, ou

não estivesse ela sempre preocupada com os pais. Tem um cão de nome Zuki, que mais parece

um leão, mas o amor da vida dela é a sua afilhada Pilar.

Cozinhar não é muito com ela, mas faz ponto de cruz como ninguém. Adora gomas (quem não?)

e é capaz de ouvir a mesma música vezes sem conta. Adora filmes de terror, mas são raros

aqueles em que não adormece. A sensibilidade e a empatia são os seus pontos fortes. É a

pessoa mais calma da equipa e transmite tranquilidade por onde passa. A sua época preferida é

o Natal e adora fazer surpresas.

O seu segredo mais bem guardado?

“O meu prato favorito é massa com feijão.”
10

A EQUIPA
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A EQUIPA
Kika Salema tem 25 anos e é formada em Linguística. Passou ao lado de uma carreira de atriz,

ou não fosse ela filha de Rita Salema. Estudou psicologia um ano, mas aquilo não era para ela.

Acabou por enveredar pelo jornalismo por um feliz acaso.

Viciada em compras, esta it girl sabe tudo sobre o que está na moda (até faz leilões de roupa) e

conhece todos os novos produtos no mercado. Adora biquínis, fatos de banho e, a bem dizer,

tudo o que é roupa no geral. Adora praia e sol.

Nada escapa a esta senhora. É viciada na língua portuguesa e sabe o acordo ortográfico de cor.

Adora trocadilhos, trava-línguas e jogos de palavras.

Dona orgulhosa de um basset-hound de nome Snob, tem um grupo de amigos de infância com

mais de, imagine-se, 20 pessoas… É completamente viciada em dietas (apesar de não precisar)

e até já quis ser nutricionista em tempos. Apesar disto adora cozinhar e, segundo os amigos, faz

pratos dignos do Masterchef.

O seu segredo mais bem guardado?

“O meu closet tem mais de 5000 peças.”
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A EQUIPA

Filipa Poço, 27 anos, sportinguista ferrenha. Quando era criança sonhava ser piloto de

automóveis, mas acabou licenciada em Marketing e Publicidade. Trabalhou em agências dois

anos, mas despediu-se para abraçar um grande desafio: ser apresentadora de televisão. Foi

apresentadora convidada do Curto Circuito e uma das caras da Sporting TV.

A Filipa é um poço de surpresas. Foi federada de patinagem artística durante 15 anos e,

acredite-se ou não, lançadora de peso durante oito… Atualmente tem um podcast chamado “Ó

vai ó racha!”, onde entrevista instagramers. Fala pelos cotovelos e adora música, aliás, festivais

e concertos são com ela, não perde um!

Não se pode sair com ela à rua, sem se ser interrompido. É que a Filipa conhece toda a gente!

Gosta de vídeo e adora captar tudo o que vê. Anda sempre de máquina em punho, seja ela

digital ou analógica. Tem um gato de nome Feijão e, além da música, é louca por viagens. A

maior viagem que fez foi à Indonésia, onde passou um mês.

O seu segredo mais bem guardado?

“Gastei quatro ordenados em quatro meses só em concertos.”
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A EQUIPA
Maria Pedro Pinto, 25 anos, jornalista de profissão, apaixonada pela vida por vocação. É a

hipocondríaca mais divertida que algum dia irá conhecer. Extrovertida e brincalhona, tem a

gargalhada mais sonora e contagiante da redação. Adora marcas caras, não pelo preço, mas

porque valoriza a qualidade e durabilidade das peças. Confessa que gasta balúrdios em produtos

de beleza, que adora, e faz coleção de óculos de sol. Aliás, os óculos são a sua imagem de marca.

Sonhava ser locutora de rádio e até estagiou numa, mas rapidamente descobriu que o seu sonho é

ser apresentadora de televisão. É que o que ela adora mesmo é conversar com pessoas, contar

histórias e entreter aqueles que estão ao redor. Sabe tudo sobre toda a gente, ossos do ofício, mas

o que ninguém sabe sobre ela é que cantava todas as semanas num bar em Cascais. Detesta

cozinhar, mas adora sushi. E beber chá, enquanto dá umas festas na sua bulldog inglesa, a Gucci.

Esta alma “leve, livre e solta”, como a música, contagia o ambiente, as entrevistas e todos os que

estão por perto. Diz ela que tem o coração ao pé da boca, mas na verdade o que ela tem é mesmo

um grande coração.

O seu segredo mais bem guardado?

“Gastei um ordenado inteiro nuns óculos.
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CONTEÚDOS

A Selfie acompanha o dia-a-dia, os projetos, as

aspirações, os sonhos e as conquistas das caras

que marcam o mundo nas mais variadas vertentes

da vida em sociedade, na ficção, no entretenimento

e na informação.

Por aqui encontra entrevistas, vídeos e galerias de

fotos sobre os seus universos gastronómicos,

wellness, lifestyle e moda, spoilers das novelas em

que entram, ou pode descobrir simplesmente o que

pensam sobre temas da atualidade.



SELFIE APRESENTA… Novidade

Entrevistas intimistas a caras bem conhecidas do público. Um retrato especial,

histórias sem make up, com foco total no convidado.

HISTÓRIAS DE ESTÚDIO Novidade

Apanhados, surpresas, partilhas. Desde o ator que surpreende um fã de longa data

aos bloopers inacreditáveis das gravações…

CONTEÚDOS
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NO MEU DIA MANDO EU

Uma celebridade escolhe um dia e torna-o seu. Atribui-lhe um nome e a partir daí

passamos a celebrá-lo: #diadochocolate, #diadounicórnio, #diadedormiratéaomeiodia…

QUIZZES TEMÁTICOS

Perguntas fechadas são lançadas a famosos numa data especial (Natal, Páscoa, Dia

dos Namorados).
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Posts + Ads

SEO Friendly

Universo MC …

facebook.com/selfie.iol.pt instagram.com/selfie.iol.pt

DISTRIBUIÇÃO & PROMOÇÃO
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ENTRETENIMENTO      WELLNESS      FICÇÃO      NOVELAS       FITNESS

LIFESTYLE      BASTIDORES   CULTURA   MAKING OF      BELEZA    ESTILO
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FORMATOS DISPLAY 

Estão disponíveis os seguintes formatos standard de display:

 Mrec

 Halfpage

 Intro

 Preroll

 Leaderboard

 Pushdown

 Billboard XL

 Takeover

 Sidekick

 Ticker

 Fundo vídeo

 InContent Vídeo

 PopIn
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Artigos com integração de marca são talvez uma das formas mais eficazes de comunicar. Tendo como base os interesses de comunicação

das marcas, podem ser desenvolvidos artigos, com fotos ou vídeos, conteúdos estes que serão sempre destacados e promovidos nas

nossas redes sociais. Estão disponíveis as seguintes opções de artigos patrocinados:

ARTIGO COM FOTO

Características:

 Destaque na HP da SELFIE

 Possibilidade de integração de imagens com texto associado

 Promoção do conteúdo nas redes sociais MCD (2)

Características:

 Destaque na HP da SELFIE

 Possibilidade de integração de vídeo com texto associado

 Promoção do conteúdo nas redes sociais MCD (2)

ARTIGO COM VIDEO

FORMATOS BRANDED CONTENT | ARTIGOS PATROCINADOS | NATIVE ADS

Notas::

 Textos elaborados por equipa editorial após briefing do anunciante

 Produção de fotos e vídeos da responsabilidade da equipa da SELFIE (seção fotográfica e a realização do vídeo terá de ser feita na região de Lisboa)
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Artigos com integração de marca são talvez uma das formas mais eficazes de comunicar. Tendo como base os interesses de comunicação

das marcas, podem ser desenvolvidos artigos, com fotos ou vídeos, conteúdos estes que serão sempre destacados e promovidos nas

nossas redes sociais. Estão disponíveis as seguintes opções de artigos patrocinados:

FORMATOS BRANDED CONTENT | ARTIGOS PATROCINADOS | NATIVE ADS

Notas::

 Textos elaborados por equipa editorial após briefing do anunciante

 Produção de fotos e vídeos da responsabilidade da equipa da SELFIE (seção fotográfica e a realização do vídeo terá de ser feita na região de Lisboa)

ARTIGO COM FOTO

Características:

Destaque na HP da SELFIE

Possibilidade de integração de imagens com texto

associado

Promoção do conteúdo nas redes sociais MCD (2)

ARTIGO COM VÍDEO

Características:

 Destaque na HP da SELFIE

 Possibilidade de integração de vídeo com texto

associado

 Promoção do conteúdo nas redes sociais MCD (2)
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FORMATOS BRANDED CONTENT | ARTIGOS PATROCINADOS | NATIVE ADS

INVESTIMENTO 

MEDIA

INVESTIMENTO 

PRODUÇÃO

ARTIGO COM FOTO 1 500€ 1 500€

ARTIGO COM VIDEO 2 500€ 2 500€

Nota: Outras possibilidades de integração a avaliar.
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FORMATOS BRANDED CONTENT | ASSOCIAÇÃO A RUBRICAS

Características:

 Cartão de 3” no inicio do vídeo

 Colocação de Produto (a validar)

 Promoção do vídeo nas redes sociais MCD com tag e/ou hastag da marca

Notas: 

 Outras possibilidades de rubricas a avaliar

 O produto a integrar deverá ser adequado à rubrica patrocinada

Na Selfie somos peritos em criar conteúdo e em transformá-lo no melhor que uma marca pode desejar. O site tem disponível as seguintes

rubricas para associação de marcas:

 5 coisas que ninguém sabe sobre…

 Kika vai às compras

 O que trago na mala

 Maria vai com as outras

INVESTIMENTO POR RUBRICA: A orçamentar caso a caso
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FORMATOS BRANDED CONTENT | ASSOCIAÇÃO A RUBRICAS

Curiosidades pessoais, guilty pleasures, coisas divertidas sobre os famosos que

queremos conhecer ainda melhor. Ou 5 coisas que ninguém sabe sobre a sua marca.

Seja ela qual for, de certeza que os nossos leitores vão querer conhecê-la melhor.

5 COISAS QUE NINGUÉM SABE SOBRE…

A Kika vai onde as marcas a enviarem. Com ou sem famosos por perto, ela experimenta,

testa, prova e aprova (ou não) roupa, sapatos, make up, máscaras faciais, solário,

produtos de emagrecimento, cabeleireiros, desporto, animais,…

KIKA VAI ÀS COMPRAS
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FORMATOS BRANDED CONTENT | ASSOCIAÇÃO A RUBRICAS

O QUE TRAGO NA MALA

As malas das mulheres são um mundo. Nesta rubrica descobrimos o que escondem

as malas das caras que nos são queridas. Mas também podemos ir à descoberta das

marcas que não podem faltar nas muitas malas da nossa vida:

A Maria vai acompanhar um famoso durante um dia numa atividade – spa, restaurante,

hotel, desporto, acções de solidariedade, cabeleireiro ou lançamentos de novos produtos

A atividade pode ser num evento patrocinado pela sua marca ou num local à sua

escolha. Vai lançar uns novos ténis de corrida? Está a patrocinar um evento de

solidariedade social? Lançar novos sabores de um iogurte fitness? A Selfie quer estar

presente.

MARIA VAI COM AS OUTRAS
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PRESENÇA NO SITE COM COMPLEMENTO EM TV

O SELFIE é também o braço digital do programa “Câmara Exclusiva”. De modo a potenciar a comunicação efetuada, sugerimos uma

presença nas duas plataformas: TV e digital (presença a definir após briefing detalhado do anunciante).

Características:

 1 presença no “Câmara Exclusiva”

 1 artigo com vídeo na SELFIE

Nota: Outras possibilidades de integração a avaliar.

INVESTIMENTO: 11 050€
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a. Condições apresentadas para valor bruto negociado;

b. Os valores apresentados não são acumuláveis com outras condições especiais;

c. Aos valores apresentados, acresce IVA, impostos e taxas legais em vigor;

d. Na eventualidade da contratação ser efetuada pelo anunciante/agência sem intervenção de Central de Compras, o pagamento da campanha deve ser efetuado antecipadamente de acordo

com as Condições Gerais de Contratação de Comunicação Comercial Audiovisual (TVI) e Condições Gerais de Contratação de Comunicação Comercial da MCD;

e. A contratação de espaço será feita de acordo com as Condições Gerais de Contratação de Comunicação Comercial Audiovisual (TVI) e Condições Gerais de Contratação de Comunicação

Comercial da MCD;

f. A proposta é válida por 30 dias (de calendário), findos os quais poderá sofrer alterações, em virtude de mudanças de tabela e/ou grelha de programação. No caso de proposta de Colocação

de Produto a validade é apenas de 15 dias (de calendário);

g. As presentes condições comerciais são confidenciais destinando-se a utilização exclusiva da Agência de Comunicação/Central de Compras/Anunciante responsável pela negociação e/ou ao

Anunciante objeto das condições. A sua divulgação a terceiros não poderá em quaisquer situações ser efetuada sem prévia autorização por escrito por parte da TVI;

h. Os investimentos acordados para Colocação de Produto e Custos de Produção devem ser considerados como adicionais face aos investimentos acordados para a compra de media

convencional;

i. Os patrocinadores poderão ocupar posições preferenciais nos blocos do programa. A ocupação deste espaço será feita por ordem cronológica de receção das respetivas ordens de

publicidade, salvo se existirem taxas negociadas para a ocupação dessas posições;

j. Nos cartões de patrocínio, para além da referência à marca, descrição do produto ou serviço e contacto, podem ainda ser aceites outras menções se for feita prova de que as mesmas se

encontram registadas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), como integradas no logótipo do patrocinador;

k. Todos os cartões de patrocínio têm que ser submetidos à apreciação prévia da TVI, com uma antecedência mínima de 3 dias úteis em relação à data de arranque da campanha;

l. A TVI poderá colaborar na produção dos cartões de patrocínio para emissão exclusiva nos seus canais, mediante orçamento caso a caso. As locuções dos cartões de patrocínio são feitas

pela TVI;

m. Eventuais informações relativas a resultados de media constantes nesta proposta constituem carácter informativo e não vinculativo, por parte da TVI;

n. Salvo acordo em contrário, não existe exclusividade de categoria de produto para qualquer uma das formas de contratação, nem entre elas (patrocínio e colocação de produto);

o. Relativamente às contratações de Colocação de Produto, caso sejam exibidas um número de presenças inferior ao contratado, será faturado o valor proporcional;

p. Todas as ações de Colocação de Produto referidas neste documento, foram previamente aprovadas pela Direção de Programas/Produtora. Eventuais alterações ao seu conteúdo terão de

ser novamente validadas.

q. Os investimentos realizados ao abrigo da Tabela de Colocação de Produto, Licenciamento, bem como os Custos de Produção, não serão contabilizados para o cálculo de prémios de

produção anual (“Rappel”).

OBSERVAÇÕES GERAIS




