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 REVISTA DIGITAL PORTUGUESA QUE ABORDA TEMAS DE LIFESTYLE, CULTURA E LAZER

 EQUIPA EDITORIAL ATENTA AOS INTERESSES DOS LEITORES

 APP COM ACESSO RÁPIDO E USER FRIENDLY AOS CONTEÚDOS

 PRESENÇA NO FACEBOOK, INSTAGRAM E YOUTUBE

DESCOBRIMOS TENDÊNCIAS TODOS OS DIAS

Fonte: (*) Google Analytics

Pageviews/Mês (*)

+ de 21.440.000

Visitas/Mês (*)

+ de 8.569.000

Seguidores Facebook  (*)

+ de 402 000  

Seguidores Instagram (*)

+ de 138 000 



A New in Town (NiT) é uma revista digital portuguesa que aborda temas de lifestyle, cultura e lazer. Com três anos, é já a maior

referência digital de lifestyle, com mais visitas do que a soma de todos os outros sites deste segmento em Portugal.

Todos os dias dá a conhecer tendências e os melhores restaurantes do país. A NiT é apaixonada pela sétima arte, vive as aventuras dos

livros que ainda ninguém leu e das séries que ainda ninguém viu. Adora viagens e nunca diz que não a mais uma corrida.

A NiT acredita num mundo cada vez mais digital, defende os likes e as partilhas, apoia os vídeos e existe para lhe levar o melhor do

lifestyle, lazer e cultura, de forma criativa e atual. Comunica diretamente para o utilizador com uma linguagem percetível, procurando

criar interesse pelos artigos escolhidos e elaborados pela equipa editorial. Na NiT existe uma clara estratégia de FB onde são

angariados a maior parte dos seguidores.

A atualidade está a acontecer agora a todo o instante.

CONCEITO
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SECÇÕES

COMIDA CULTURA COMPRAS

FIT FINS-DE-SEMANA NIT TV
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FORMATOS DISPLAY

Disponíveis os seguintes formatos standard de display:

 Mrec (desktop, mobile e app)

 Halfpage (desktop, mobile)

 Billboard (desktop)

 Billboard XL (desktop, mobile)

 Intro/Splash (desktop, mobile)

 Leaderboard (desktop)

 In Content vídeo (desktop, mobile)

 Banner mobile
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Native Ads são conteúdos criados a pensar naquilo que o leitor quer ler ou ver em desktop e no mobile. Em conjunto com a marca, a NiT

cria um conteúdo - que pode ser em texto, fotogaleria ou vídeo.

Este conceito, aliado ao alcance e à credibilidade que a NiT detém junto do seu público, origina um novo conceito de marketing e

publicidade que valoriza a imagem da marca e aumenta o interesse e o engagement dos leitores.

Temos disponível as seguintes opções de artigos patrocinados:

FORMATOS BRANDED CONTENT | 

ARTIGOS PATROCINADOS | NATIVE ADS

ARTIGO COM FOTO

Características:

 Destaque/Manchete na HP da NIT

 Possibilidade de integração de imagens com texto

associado

 Promoção do conteúdo no facebook da NIT e numa

página MCD

Nota: Outras possibilidades de integração a avaliar.

ARTIGO COM VÍDEO

Características:

 Destaque/Manchete na HP da NIT

 Possibilidade de integração de vídeo com texto

associado

 Promoção do conteúdo no facebook da NIT e numa

página MCD
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Destaque/
Manchete

(Clicável para 
página com 
artigo) 
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Página do 

artigo com 

fotos ou 

vídeo e texto 

associado 
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INVESTIMENTO ARTIGOS

Notas:

 Textos elaborados por equipa editorial após briefing do anunciante

 Produção de fotos e vídeos da responsabilidade da NIT (seção fotográfica e a realização do vídeo terá de ser feita na região de Lisboa ou Porto, outras

localidades a orçamentar caso a caso)

 Extensão para APP ou em exclusivo na APP a validar editorialmente

SITE SITE + APP 

MEDIA PRODUÇÃO MEDIA PRODUÇÃO

ARTIGO COM FOTO 2 000 € 1 500 € 3 000 € 1 500 €

ARTIGO COM VÍDEO 3 000 € 2 500 € 4 000 € 2 500 €

FORMATOS BRANDED CONTENT | ARTIGOS 

PATROCINADOS | NATIVE ADS

O valor de produção exclui qualquer margem de intermediação/rappel



Como forma de promover e divulgar os espetáculos, eventos e ativações, sugerimos

desenvolver um conteúdo com algumas sugestões a não perder. Este conteúdo estará

disponível na plataforma NiT, através da criação de um artigo de vídeo onde serão

destacados as principais recomendações, e disponível na TVI, aos sábados.

A associação à Agenda NiT pode ser feita através de: Patrocínio e Colocação de

Produto.
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AGENDA NiT

PATROCÍNIO:

 Perfil de transmissão na TVI:

 Sábados (semanal)

 Cartão de 5” após o conteúdo;



AGENDA NiT
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COLOCAÇÃO DE PRODUTO:

A agenda integra um destaque onde se fala de um evento ou de uma

ativação específica.

 Perfil da presença nas plataformas digitais:

 Artigo na NiT onde se fala do destaque feito na agenda

 Destaque na HP da NIT

 Promoção do conteúdo no facebook da NIT e numa página

MCD

 Perfil de transmissão na TVI:

 Sábados (semanal)

https://tviplayer.iol.pt/programa/agenda-nit/5a78789f0cf2a65382ffb7b3

Exemplo Agenda NiT:

https://tviplayer.iol.pt/programa/agenda-nit/5a78789f0cf2a65382ffb7b3


INVESTIMENTO

FORMATO Nº de semanas Investimento

Patrocínio TV 4 8 050 €

Colocação de Produto TV + Artigo com vídeo NiT 1 9 090 €

Patrocínio TV + Colocação de Produto TV + Artigo 

com vídeo NiT
15 750 €

AGENDA NiT
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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




