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 A segunda temporada do programa já começou com rostos bem conhecidos do público português.

 Ruben Rua e Luana Piovani serão novamente os anfitriões deste programa que reúne alguns dos ex.

concorrentes mais marcantes de reality shows da TVI.

 Formato original TVI/Endemol que reconhece o talento em ambiente digital, tocando em diversas áreas

de interesse (lifestyle, moda, tecnologia, etc.), com forte possibilidade de integração de marcas.

UMA SEGUNDA TEMPORADA 

COM INFLUENCERS CONHECIDOS

28,3% Share de 

audiência
Diário* 

Prime-Time

Late-Night

256 mil 

indivíduos
Diário 24 Horas/Dia

*Nota: Perfil de transmissão detalhado no slide seguinte (previsão).

Fonte: MMW – Período: 17 de Maio a 30 de Junho de 2019; Canal Base: Canais Aerial; Tipo de Audiência: Total Dia; Alvos: Adultos; Programa: #LIKEME: LIVE SHOW
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PERFIL DE TRANSMISSÃO

UMA SEGUNDA TEMPORADA COM INFLUENCERS CONHECIDOS

PROGRAMAS

GALAS
DIÁRIOS

LATE-NIGHT

EPISÓDIOS PREVISTOS 8 40

DURAÇÃO PREVISTA 150 minutos 35 minutos

PERIODICIDADE Sábado 2ª a 6ª feira

FAIXA HORÁRIA PREVISTA Prime Time Late-Night
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CONCORRENTES

UMA SEGUNDA TEMPORADA COM INFLUENCERS CONHECIDOS
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APRESENTADOR

Ruben Rua iniciou a sua carreira como

manequim, mas atualmente é como apresentador de

televisão que tem ganho mais notoriedade. É um

apaixonado pelas redes sociais, publicando

constantemente conteúdos originais, nomeadamente

fotografias inéditas dos seus looks diários.

É no Instagram que mais publica conteúdos, mas

conta também com páginas no Facebook e no

YouTube.

276 mil followers

76 mil followers

12 mil subscritores

Fonte: Instagram, Facebook, YouTube

UMA SEGUNDA TEMPORADA COM INFLUENCERS CONHECIDOS
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APRESENTADORA

Luana Piovani começou a trabalhar como

modelo e tornou-se atriz aos 16 anos, após ser

protagonista de uma minissérie da Rede Globo. Viveu

em diversas partes do mundo durante a sua carreira

de modelo, mas acabou por se dedicar ao teatro,

cinema e TV, com funções de atriz, produtora e

apresentadora. Mudou-se para Portugal este ano e

acabou de lançar em São Paulo o seu mais recente

reality show “Luana é de Lua”.

2,4 milhões followers

874 mil followers

230 mil subscritores

Fonte: Instagram, Facebook, YouTube

UMA SEGUNDA TEMPORADA COM INFLUENCERS CONHECIDOS
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CONTEÚDOS DIÁRIOS

Diariamente os concorrentes terão de produzir conteúdos para as redes sociais, mas têm limitação de posts diários, o tempo para produzir editá-lo também é

controlado e têm de partilhar uma ilha de edição gerindo entre eles o tempo disponível.

Para além do conteúdo para as redes sociais, os concorrentes vão ter provas para se conhecerem melhor uns aos outros e terão de lidar com tarefas inerentes

à partilha do espaço onde vivem.

 HASHTAG OF THE DAY - Todos os dias têm uma hashtag como tema para as várias provas coletivas ou individuais.

Ex: #MOODOFTHEDAY; #MYCRUSHEVERYDAY, #ABOUTLASTNIGHT, etc.

 OUTSIDERS - Recebem convidados para terem pequenas formações e dicas para tornar as suas publicações ainda mais apelativas.

 TOPIC TRENDING - Os concorrentes vão também debater o desempenho uns dos outros e discutir os assuntos mais fraturantes dentro da casa.

 CREATIVE EVERY DAY - Recebem objetos, frases, palavras que devem servir de inspiração para o post do dia.

 CHATROOM - Os concorrentes recebem convidados para fazer entrevistas para o Youtube. Devem decidir todo o conteúdo da entrevista e depois editar os

vídeos para o canal.

 LIKE OR DISLIKE - Concorrentes a meio da semana ficam a saber quantos gostos têm as suas publicações.

 SEGUIDORES DECIDEM (CONTEÚDO EXCLUSIVO APP) - Seguidores podem votar onde gostavam que o seu “preferido” fosse, numa saída semanal da casa.

Ex: Pode ser assistir a um jogo de futebol; ajudar uma causa solidária; apanhar lixo na praia; etc. Também podem votar no castigo para o pior da semana.

Ex: Passar uma noite ao relento; estar 12 horas sem comer sentado num restaurante; etc.

UMA SEGUNDA TEMPORADA COM INFLUENCERS CONHECIDOS
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CONTEÚDOS SEMANAIS

Durante os programas semanais os concorrentes serão confrontados com:

 #FOLLOWUP SEMANAL – O gráfico com os resultados das somas dos likes semanais. Os dois concorrentes que têm mais seguidores, vão ter direito a

uma saída semanal para poder fazer conteúdos fora da casa e ter mais visibilidade.

 #SUPERLIKE – A votação exclusiva na APP que vale 50% da votação final de Likes

 #TB (throwback) – A recuperação de publicações antigas (antes da entrada no programa), onde os concorrentes terão de explicar o contexto e a história por

trás dessa publicação.

 #NOFILTER (o diário) – O melhor dos diários (vídeo de um minuto) que são produzidos em exclusivo para APP, serão mostrados no programa.

 #FOLLOWTHELEADER – A votação do líder grupo. O líder pode tomar uma decisão boa e má para dois concorrentes diferentes, terá obrigações e terá de

tomar decisões durante a semana.

 #MEANTWEETS – Concorrentes vão ter alguns mean tweets sobre eles, isto é, vão ler comentários cómicos ou maldosos sobre a sua prestação.

 #HYPE – Destaque para os assuntos quentes da semana, aqueles que tiveram mais destaque nas redes sociais.

 #JAFOSTE – Votação na APP entre três ou quatro nomeados.

UMA SEGUNDA TEMPORADA COM INFLUENCERS CONHECIDOS
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INOVAÇÕES

Os concorrentes vão ser acompanhados por um 

software de inteligência artificial que vai comunicar 

com eles.

Será uma voz robótica que vai informar os 

concorrentes sobre as provas diárias e dados sobre a 

quantidade de Likes que têm as suas publicações. 

UMA SEGUNDA TEMPORADA COM INFLUENCERS CONHECIDOS
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MECÂNICA

 Ao longo do programa, os concorrentes vão ter de criar conteúdo para quatro plataformas, numa vertente 360º: Instagram, Youtube,

Facebook e APP LIKE ME, e assim reconquistar e aumentar a sua base de seguidores para que estes façam Like.

 No Instagram, os candidatos vão publicar fotografias, no YouTube vídeos, no Facebook estarão em contato com os seguidores e na

APP podem combinar os diferentes conteúdos e ainda lança conteúdos exclusivos.

 Através das redes sociais, será também possível garantir prémios e aplicar castigos aos concorrentes.

 Semanalmente, o desempenho de todos os concorrentes será avaliado nas diferentes plataformas. A cada semana, um concorrente é

expulso com base nas combinações da votação das redes sociais (50%) e a votação do “SuperLike” realizadas através da App.

LIKE 

ME!

Publicação de fotografias Publicação de vídeos Estabelecer contacto 

com os seguidores

Combinar conteúdos e 

lançar conteúdos 

exclusivos

UMA SEGUNDA TEMPORADA COM INFLUENCERS CONHECIDOS
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APLICAÇÃO MÓVEL

No contexto do programa será criada uma aplicação móvel (App) exclusiva que terá o perfil dos

concorrentes, feed das redes sociais, perfil dos utilizadores e conteúdos exclusivos produzidos pelos

influenciadores.

A votação e tomadas de decisão no decorrer do programa serão efetuadas exclusivamente através da

App.

APP

LIKE 

ME!

 Viver uma verdadeira experiência 360º no programa;

 Participar ativamente em dinâmicas de second screen durante a emissão do programa na TVI;

 Possibilidade de desenvolver vários desafios à medida do anunciante;

 Aceder a conteúdos exclusivos;

 Rever os vídeos completos e os melhores momentos de cada programa;

 Acompanhar todas as novidades em torno do programa;

 Aceder a informação sobre concorrentes;

 Notificações push.

Principais funcionalidades:

UMA SEGUNDA TEMPORADA COM INFLUENCERS CONHECIDOS
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RESUMO PRESENÇA DIGITAL

*Estimativas Mensais

O programa terá um site próprio, uma área no TVI Player, uma página de Facebook

(@likemetvi) e Instagram (@likemetvi), uma App (disponível em Android e IOS) e o

Widget NOS (com vídeos, notícias, informações dos concorrentes e votações).

Site TVI 
Like Me

Site TVI Player
Like Me

4 300 000 pageviews*

715 000 visitas*

850 000 videplays*

500 000 pageviews*

70 000 visitas*

190 000 videoplays*

APP

Like Me

1 350 000 pageviews*

215 000 visitas*

480 000 videoplays*

UMA SEGUNDA TEMPORADA COM INFLUENCERS CONHECIDOS
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PATROCÍNIO

O patrocínio do programa engloba as seguintes contrapartidas semanais:

Junto às autopromoções de manutenção: cartão de 5” (mínimo 18 inserções), com referência em voz off ao anunciante, com a seguinte

distribuição:

SOLUÇÕES COMERCIAIS

FAIXAS HORÁRIAS 08-13 13-20 20-24 24-03 03-08 TOTAL

Nº DE INSERÇÕES 6 7 4 1 0 18

 Junto ao programa na TVI (no inicio e no fim): Cartão de 5”, com referência em voz off ao anunciante (12 inserções);

 Junto ao programa na TVI Reality (no inicio e no fim): cartão de 5”, com referência em voz off ao anunciante (12 inserções);

 Nos blocos do programa na TVI: Spot com duração opcional (7 inserções);

 Nos blocos do programa na TVI Reality: spot com duração opcional (7 inserções).

UMA SEGUNDA TEMPORADA COM INFLUENCERS CONHECIDOS
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PATROCÍNIO

SOLUÇÕES COMERCIAIS

Notas: 

 Para beneficiarem de exclusividade de categoria de produto, os patrocinadores devem considerar uma sobretaxa de 20%, que só poderá ser contratada se o patrocínio não tiver já sido comprado por um concorrente. 

 Para spots de outras secundagens, consultar por favor a Direção Comercial;

INVESTIMENTO DE MEDIA TOTAL (variável de acordo com a duração do spot e número de semanas contratadas):

INVESTIMENTO PRODUÇÃO CARTÕES PATROCÍNIO: 1.500€ (Este valor exclui qualquer margem de intermediação/rappel).

Nº DE

SEMANAS

CARTÕES 5” CARTÕES 5’’+ SPOTS 20”

5’’ 20’’

4 44 560 € 101 860 €

8 82 110 € 185 350 €

UMA SEGUNDA TEMPORADA COM INFLUENCERS CONHECIDOS
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SOLUÇÕES COMERCIAIS

COLOCAÇÃO DE PRODUTO - GALAS

De acordo com a natureza do programa, e tendo em vista satisfazer as necessidades de comunicação dos anunciantes, temos

disponíveis as seguintes oportunidades:

INVESTIMENTO MEDIA (por presença): 12 740€ (duração mínima 30”)

INVESTIMENTO PRODUÇÃO TV (por presença): 3 500€ (Este valor exclui qualquer margem de intermediação/rappel)

INVESTIMENTO PRODUÇÃO DIGITAL (por presença): 1 500€ (Este valor exclui qualquer margem de intermediação/rappel)

PRESENÇAS ESPECIAIS: Enquadrado no espírito do programa, e de acordo com os limites legais existentes, há a possibilidade de criar

situações à medida dos interesses de comunicação de cada anunciante. As presenças serão avaliadas caso a caso mediante briefing do

anunciante, dando origem a uma presença com visibilidade de marca mínima de 30”. As presenças serão ainda destacadas nas redes

sociais TVI e na homepage do site TVI ou TVI Player.

UMA SEGUNDA TEMPORADA COM INFLUENCERS CONHECIDOS



16

SOLUÇÕES COMERCIAIS

TELEPROMOÇÕES

Notas:

 As Telepromoções têm a duração de 60’’; Para as telepromoções com durações diferentes, serão aplicados os índices de conversão em vigor;

 Os investimentos de produção poderão sofrer alterações em consequência das especificidades de cada projeto e incluem apenas direitos de imagem de um apresentador;

 O guião é da responsabilidade da TVI, elaborado mediante briefing detalhado do anunciante que deverá ser enviado com uma semana de antecedência;

 Materiais gráficos deverão ser enviados com uma semana de antecedência;

 Gravação Live on tape. Execução simples e sem edição;

 Cada telepromoção só pode ser exibida uma vez;

 Para mais detalhes sobre telepromoções, consultar a Informação Comercial nº 002/19.

Temos também disponível a comercialização de telepromoções. A escolha deste formato permite um alto envolvimento do produto/marca

com o programa, uma vez que é gravado no décor do mesmo e exibido no seu decorrer, além de permitir ao anunciante passar

mensagens de caracter publicitário, com explicação e call to action.

INVESTIMENTO MEDIA (por inserção): Valor negociado do anunciante + 100% de sobretaxa

INVESTIMENTO PRODUÇÃO TV GALAS (por inserção): 4 500€ (Este valor exclui qualquer margem de intermediação/rappel)

INVESTIMENTO PRODUÇÃO DIGITAL (por inserção): 1 500€ (Este valor exclui qualquer margem de intermediação/rappel)

UMA SEGUNDA TEMPORADA COM INFLUENCERS CONHECIDOS
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SOLUÇÕES COMERCIAIS

PUBLICIDADE EM ECRÃ FRACIONADO

O programa contempla também a possibilidade de realização de inserções de publicidade em ecrã fracionado durante a sua exibição.

Esta forma de comunicação tem grande impacto e permite que a audiência veja a mensagem publicitária sem interrupção para intervalo.

O número de inserções por programa é variável e será definido posteriormente, tendo em conta a natureza e a integridade do conteúdo

do programa.

Características:

 Inserção exibida de forma individualizada;

 Área máxima de inserção: equivalente a ¼ do ecrã;

 Separação gráfica entre os 2 conteúdos;

 Presença da menção “Publicidade” durante a exibição.

INVESTIMENTO MEDIA (por inserção): Valor negociado do anunciante + 100% de sobretaxa

INVESTIMENTO PRODUÇÃO (por execução): 2 500€ (Este valor exclui qualquer margem de intermediação/rappel)

UMA SEGUNDA TEMPORADA COM INFLUENCERS CONHECIDOS



A natureza interativa do meio, permite ainda estreitar a ligação dos

anunciantes com os utilizadores da APP e do site do programa, abrindo-lhes

a possibilidade de interagir e ter acesso a mais informação.

Presença na APP

Logo anunciante integrado na aplicação (sponsor banner). Além desta

presença exclusiva, as marcas podem também estar presentes na aplicação

através dos formatos banner, splash e vídeo.

Sponsor Banner (marca exclusiva na App Like Me)
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SOLUÇÕES COMERCIAIS – ANUNCIANTE EXCLUSIVO

COMUNICAÇÃO DIGITAL

LOGO PATROCINADOR 
EXCLUSIVO 

UMA SEGUNDA TEMPORADA COM INFLUENCERS CONHECIDOS



O patrocinador exclusivo, estará ainda presente ao longo do programa através dos seguintes formatos:

19

SOLUÇÕES COMERCIAIS – ANUNCIANTE EXCLUSIVO

COMUNICAÇÃO DIGITAL APP + SITE + CANAL TVI PLAYER LIKE ME

 Halfpage nos sites do programa (TVI + TVI Player) com um pacote de 2 000 000 impressões;

 Intro nos sites do programa (TVI + TVI Player) com um pacote de 800 000 impressões;

 Splash mobile no canal do Like Me no TVI Player + APP Like Me com um pacote de 1 000 000 impressões;

 Banner mobile no canal Like Me no TVI Player + APP Like Me com um pacote de 1 500 000 screenviews;

 Preroll15” nos sites do programa (TVI + TVI Player+ App Like Me) com um pacote de 320 000 visualizações;

 Botão fixo patrocinador exclusivo no site do programa e na área do Like Me no TVI Player.

INVESTIMENTO: 50 000€

UMA SEGUNDA TEMPORADA COM INFLUENCERS CONHECIDOS
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SOLUÇÕES COMERCIAIS - ANUNCIANTES

A não adjudicação de um anunciante exclusivo, permitirá aos anunciantes estarem presentes na App, site e canal TVI Player através dos 
seguintes packs de formatos: 

 Presença especial disponível através do desenvolvimento de ativações/desafios específicos para a marca. Mecânica da presença

a definir após briefing detalhado do anunciante.

PACK A – 6 000 €

 Banner mobile – 200 000 impressões 

 Halfpage – 200 000 impressões  

 Intro – 150 000 impressões

 Splash mobile – 150 000 impressões 

 Preroll / midroll / postroll – 30 000 

visualizações 

PACK B – 12 000 €

 Banner mobile – 400 000 impressões

 Halfpage – 400 000 impressões  

 Intro – 300 000 impressões 

 Splash mobile – 300 000 impressões 

 Preroll / midroll / postroll – 60 000 

visualizações  

PACK C – 16 000 €

 Banner mobile – 600 000 impressões 

 Halfpage – 600 000 impressões  

 Intro – 500 000 impressões 

 Splash mobile – 500 000 impressões 

 Preroll / midroll / postroll – 120 000 

visualizações  

COMUNICAÇÃO DIGITAL NA APP + SITE + CANAL TVI PLAYER LIKE ME

UMA SEGUNDA TEMPORADA COM INFLUENCERS CONHECIDOS
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SOLUÇÕES COMERCIAIS

LICENCIAMENTO

Acreditamos que a associação ao programa permite aumentar significativamente o interesse do consumidor através da transferência de

valores e notoriedade da marca ao produto ou serviço licenciado e dessa forma acrescentar valor e diferenciação num mercado cada vez

mais competitivo.

Modelos disponíveis:

 Licenciamento Produto: O anunciante adquire o direito de desenvolver produtos específicos ou inserir em produtos existentes

elementos com associação direta da marca propriedade da TVI.

 Licenciamento Promocional: Possibilidade de utilizar a marca e elementos identificativos do programa e/ou conteúdo no ponto de

venda, promoções ou ações de loja com o direito de utilizar brindes exclusivos para associação com os seus produtos ou campanhas

(exemplo: utilização em materiais de Ponto de Venda (posters, stickers, tarjas, teimosos, etc); Mailings; Folhetos de Loja; Cupões de

desconto).

 Licenciamento Conteúdo: O anunciante adquire o direito de utilização de conteúdo nas suas redes sociais e sites, podendo

desenvolver mecânicas promocionais associadas, exclusivamente nestes universos. (exemplo: utilização de fotografias e/ou clipes de

vídeo do programa).

Nota: Modelos de negócio a desenvolver caso a caso mediante briefing de anunciante

UMA SEGUNDA TEMPORADA COM INFLUENCERS CONHECIDOS
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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
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