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PACK DE SPOTS/PREROLL
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A Eleven Sports oferece aos adeptos em Portugal as transmissões, em direto e exclusivo, dos jogos da Liga dos Campeões da UEFA, Youth

League, La Liga, Bundesliga, Ligue 1, Premiership Escocesa, Liga Pro Belga, NFL, Fórmula 1, F2, F3, Porsche Supercup, Liga Endesa de

Basquetebol, Padel, Ténis, entre muitos outros desportos, através de 4 canais fixos com emissões regulares e 2 pop-up com transmissões live.

ELEVEN SPORTS

Nota: Mais informações sobre os canais Eleven Sports em https://www.tvimedia.pt/portfolio-item/canais-eleven-sports/

https://www.tvimedia.pt/portfolio-item/canais-eleven-sports/
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Características:

Com o objetivo de permitir aos anunciantes uma presença nos canais Eleven Sports, garantindo uma forte associação a conteúdos desportivos

de referência, disponibilizamos os seguintes pacotes especiais que incluem spot e preroll.

 Período da campanha: 1 mês (data a definir)

 Duração dos spots/preroll: 20”

 Nº de spots/preroll e distribuição por faixa horária de acordo com os seguintes pacotes:

Pacote 1

PACK DE SPOTS E PREROLL – CANAIS ELEVEN SPORTS

FAIXAS HORÁRIAS 08-12 12-14 14-18 18-20 20-24 24-03 TOTAL

Nº DE INSERÇÕES 6 3 4 4 6 3 26

FORMATO Preroll

Nº DE VISUALIZAÇÕES 50 000

 Investimento: 5 000€

Notas: Preroll em live e VOD; 

Exclui Champions League; Informações sobre as condições comerciais da Champions League em https://www.tvimedia.pt/portfolio-item/liga-dos-campeoes-2019_2020/

https://www.tvimedia.pt/portfolio-item/liga-dos-campeoes-2019_2020/
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Pacote 2

PACK DE SPOTS E PREROLL – CANAIS ELEVEN SPORTS

FAIXAS HORÁRIAS 08-12 12-14 14-18 18-20 20-24 24-03 TOTAL

Nº DE INSERÇÕES 13 7 7 9 13 7 56

 Investimento: 9 500€

FORMATO Preroll

Nº DE VISUALIZAÇÕES 100 000

Pacote 3

FAIXAS HORÁRIAS 08-12 12-14 14-18 18-20 20-24 24-03 TOTAL

Nº DE INSERÇÕES 14 16 26 19 26 9 110

 Investimento: 17 000€

FORMATO Preroll

Nº DE VISUALIZAÇÕES 200 000

Notas: Preroll em live e VOD;

Exclui Champions League; Informações sobre as condições comerciais da Champions League em https://www.tvimedia.pt/portfolio-item/liga-dos-campeoes-2019_2020/

https://www.tvimedia.pt/portfolio-item/liga-dos-campeoes-2019_2020/
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Pacote 1

PACK DE PREROLL – SITE ELEVEN SPORTS

MODALIDADES Nº VISUALIZAÇÕES INVESTIMENTO

FUTEBOL** 100 000 5.000€

F1 20.000 1.000€

NFL 20.000 1.000€

LIGA ENDESA 20.000 1.000€

WORLD PADEL TOUR 20.000 1.000€

ATP 250 20.000 1.000€

Tirando partido da forte presença da Eleven Sports no digital, e com o objetivo de reforçar a associação dos anunciantes a conteúdos

desportivos de referência, disponibilizamos os seguintes pacotes especiais de preroll.

Notas: Preroll em live e VOD;

Exclui Champions League; Informações sobre as condições comerciais da Champions League em https://www.tvimedia.pt/portfolio-item/liga-dos-campeoes-2019_2020/

 Período da campanha: 1 mês (data a definir)

 Duração do preroll: 20”

 Nº de visualizações de preroll de acordo com os seguintes pacotes:

Características:

Pacote 2

MODALIDADES Nº VISUALIZAÇÕES INVESTIMENTO

FUTEBOL** 150 000 6.750€

F1 50.000 2.250€

NFL 50.000 2.250€

LIGA ENDESA 50.000 2.250€

WORLD PADEL TOUR 50.000 2.250€

ATP 250 50.000 2.250€

https://www.tvimedia.pt/portfolio-item/liga-dos-campeoes-2019_2020/
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OBSERVAÇÕES GERAIS

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”).
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