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>Banner de topo adaptável
Preço Base:
650 euros/mês (+23% IVA)

Dimensões: O banner de topo na VMTV tem um formato que lhe permite
adaptar-se automaticamente às diversas plataformas de acesso ao canal
tais como computadores, desktop, smartphones e tablets.
Já que mais de 65% dos visualizadores acedem à VMTV através do seu
Smartphone, este é o formato que funciona melhor neste dispositivo
móvel.
Na realidade trata-se da inserção no nosso backoffice de dois banners,
com formatos diferentes, conforme os suportes a partir dos quais os
visualizadores vão aceder à VMTV.
>banner de topo desktop e tablet
Dimensões: 1200 pixeis de largura x 100 pixeis de altura (medida padrão,
que pode ser alterada caso exista necessidade)
Exemplo:
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>banner de topo smartphone e tablet
Dimensões: 300 pixeis de largura X 250 pixeis de altura
Exemplo:

(o preço refere-se sempre à inserção simultânea dos dois formatos de
banner de topo, adaptados às diferentes plataformas de acesso)

Esta nova modalidade garante que o banner de topo tem sempre a melhor
visibilidade possível, independentemente da plataforma utilizada pelos
visualizadores da VMTV para aceder ao nosso canal. Garante, portanto, o
máximo de retorno ao cliente publicitário.
Formatos possíveis: Gif ou Jpeg
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>Banner lateral
Preço Base:
100 euros/mês (+23% IVA)

>banner lateral – dimensões: 300 pixeis de largura X 300 pixeis de altura
(quadrado)
Exemplo de banner lateral:

Formatos possíveis

Nota 1 – Graças ao nosso site “responsive”, o banner lateral, além dessa
posição na coluna da direita, em rotação com outros banners, terá
também várias posições simultâneas de exposição, ao longo de toda a
home page do site, bem como nas páginas interiores.
Nota2 – Todos os banners são dotados de um link remetendo para o site
ou página de Facebook do cliente.
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>Anúncios em Vídeo
Preço Base:
> 1 mês de inserção 400 euros (+23% IVA)
> 2 semanas de inserção 300 euros (+23% IVA)
> 1 semana de inserção 250 euros (+23% IVA)
Os vídeos ads tem a duração de até 20 segundos e é apresentado sempre
no primeiro minuto de cada vídeo.
Nota 3 – Dependendo do formato desejado para o anúncio assim como o
tempo, o valor poderá ser ajustado.
Nota 4 – Cada um dos banners com os formatos acima referidos (de topo,
lateral ou vídeo ads vão rodando, aleatória e alternadamente, com outros
conteúdos de características semelhantes e colocados nas mesmas
posições.
Podemos garantir números mínimos, diários e mensais, de visualização
dos banners deste tipo.
Anúncios estáticos, que estão fixos e não alternam com outros, têm
preços diferentes indicados abaixo.
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>Conteúdos Patrocinados
Preço Base:
> 100 euros (+23% IVA)
1 mês de publicação em posição de destaque na Home Page
Publicação de artigos, com fotos ou vídeos, com hiperligações produzidos
pelo cliente (caso exista necessidade de escrita pela nossa equipa, acresce
100 euros + iva) sob a forma de publireportagem.
Estes conteúdos já usuais em todos os grandes órgãos de comunicação a
nível nacional e internacional são uma modalidade que a VMTV lançou a
nível regional e que permite aumentar para um nível SEO ainda maior e
mais focado na nossa região minhota.
Além disso permite ao anunciante maior liberdade editorial. Não
obstante, está sujeito a aprovação e edição de modo a garantir a sua
qualidade.
Exemplo de conteúdos patrocinados:
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>Pop-Up
Preço Base:
> 400 euros/mês(+23% IVA)
Os Pop-ups são janelas com diversos formatos e opções de configuração
que abrem nas variadas páginas de navegação.
O pop-up é um recurso utilizado com o intuito de chamar a atenção de
quem navega. Foi criado para substituir os banners porque ao contrário
dos mesmos, que ocupam um espaço importante na página, os popups
são uma maneira de anunciar algo de forma mais organizada e pontual. O
utilizador é obrigado a visualizar o popup e só depois poderá ver o
conteúdo da página.
Dimensões: sobreposição ao ecrã
Formatos possíveis Jpeg
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>Banners estáticos
Preço Base:
> 800 euros/mês(+23% IVA)
Admitimos a publicação de banners/anúncios estáticos (que ocupam uma
determinada posição exclusiva na homepage e/paginas interiores, sem
alternarem/rodarem com outros banners).
Esses banners são publicados como banner de topo, mas ao contrário dos
anteriores, admitimos sempre estes banners exclusivos e não rotativos
com possíveis outros banners.
Nota Final: Num canal online, as possibilidades de inserção de publicidade
são quase infinitas, tanto em termos de espaços (além dos banners
referidos, há ainda , por exemplo, os pop-ups, com preço sob consulta),
como de duração das campanhas (um dia, uma semana, várias semanas,
vários meses, etc)
Por isso, se tiver outras ideias ou outras necessidades, contacte-nos e
teremos todo o gosto em fazer uma proposta à medida do seu budget e
das suas necessidades.
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PUBLICIDADE:
Para Publicidade, contacte-nos através do
email: geral@vmtv.pt
ou dos telefones 965 022 361 ou 253 646 829

A VMTV é um canal propriedade e editado pela
Ilustrador de Sonhos, Unipessoal Lda
VMTV – www.vmtv.pt
Contactos: 965022361, geral@vmtv.pt
Sede: Rua do Emigrante nº33
Redação: Rua do Emigrante nº33
4850-523 Vieira do Minho
Portugal
NIF 508355265
NIB 0045 1452 40217614388 86
IBAN: PT50 0045 1452 4021 7614 3888 6
Registo na entidade Reguladora para a Comunicação Social com o nº
126841

9

