Plano de Mídia

O Projeto

Aplicativo e site responsivo que vão reunir todas as informações sobre programação e
eventos ligados ao Carnaval carioca. O projeto Carnavalesamba.rio surge para suprir
uma carência: inexiste, na cidade, uma plataforma digital com todas essas informações
de forma abrangente e detalhada. Vamos divulgar toda a programação carnavalesca, ao
longo do ano inteiro.
Cariocas e turistas encontram dificuldades quase invencíveis para obter
informações sobre programas culturais, shows, seminários, feijoadas e ensaios
nas quadras das escolas de samba e blocos. Até mesmo atividades como
workshops de dança e música, cursos de capacitação ou uma simples roda de
samba ficam distantes do público por falta de informação.
Por isso, o CarnavaleSamba.rio pretende agrupar todo o universo que envolve o mundo
do samba, contando ainda com espaço reservado para a apresentação de profissionais e
uma grande biblioteca do samba.
Tudo que nossa grande festa oferece, numa plataforma digital de última
geração, disponível em todos os formatos, para todos os equipamentos.

Mercado

Os cariocas e turistas que buscam eventos ou
profissionais de samba encontram informações esparsas
em sites jornalísticos ou de entidades voltadas aos
visitantes de fora da cidade. Sem apuro, são, salvo
exceções, orientações pasteurizadas, copiadas de
meses e anos anteriores. Falta a informação qualificada,
que forneça dicas a quem não conhece a região do
evento, as características de cada instituição e as
melhores orientações do trânsito e do transporte público.
O Rio precisa de um lugar em que toda a informação
venha agrupada, de maneira didática e amigável.

Divisão do site / carnavalesamba.rio

Banco de bambas

Quero sambar

Um minucioso e variado banco dos vários
profissionais ligados à festa e às suas
manifestações. Ritmistas, aderecistas,
passistas, artistas plásticos, costureiros,
ferreiros, carnavalescos, cenógrafos –
todos com foto, perfil profissional e
contatos para serem contratados.

A mais rica agenda de eventos pela
cidade, para cariocas e visitantes
mergulharem no mundo alegre e
apaixonantes da capital do samba.
Todo o serviço para chegar às festas,
com georreferenciamento, informações
de transporte e dicas de especialistas.

Enciclopédia do Samba

Blocos e Escolas de Samba

O definitivo trabalho de pesquisa para
contar a história de personagens e
instituições de todas as épocas, numa
grande celebração à história da festa.
Uma “wikipedia” da folia.

Todas as informações sobre o cotidiano
de blocos e escolas de samba, ensaios,
desfiles, feijoadas e efemérides.

Parcerias

O site firmou parceria com o portal oficial de turismo da
cidade rioguiaoficial.com.br e estará como link dentro do
portal, sendo a referência para a programação de samba e
Carnaval.
Hoje, o Portal Rio Guia recebe, em média, 300 mil
visitantes únicos por mês, chegando a triplicar o número
de visitantes durante o período de Carnaval.

Anúncios e Banners

Formato

Dimensões

Peso

Diária

Mensal*

Banner 1

400 x 400

35kb

3.000,00

81.000,00

Banner 2

200 x 300

35kb

2.800,00

75.600,00

Banner 3

200 x 200

35kb

2.500,00

67.500,00

Botton Page

830 x 110

35kb

2.400,00

64.800,00

Header
expansível

954 x 60 x 360

70kb

6.500,00

175.500,00
*Desconto de 10%

Pacote Patrocínio Master

SITE
• Selos Patrocinador no final da home page
• Sidebar banner (lateral) - 200 x 280 px
• Três páginas internas
• Sidebar Banner (à escolha do patrocinador) - 200 x 250 px
• Ou Botton Banner - 700 x 400 px
APLICATIVO
• Banner abertura apresentando App.
Custo mensal total: R$ 75.000,00

Aos Anunciantes

O patrocinador poderá fazer uso de banners e anúncios na
primeira página do site e na abertura do aplicativo. Os
anúncios ou chamadas serão discutidos entre patrocinador e
editores do portal. Logos do patrocinador estarão sempre na
primeira página do site e na abertura do aplicativo.
O Anunciante também terá a opção de apresentar uma seção
do site, caso seja de interesse.

Aos Editores

Aydano André Motta, jornalista, 50 anos,
30 de profissão, passou toda sua carreira
em veículos cariocas. Cobre os desfiles
da Marquês de Sapucaí desde 1988. Fez
o roteiro e as entrevistas do documentário
de longametragem “Mulatas! Um tufão
nos quadris” (2011). É coordenador da
coleção “Cadernos de Samba” (Verso
Brasil Editora) e autor dos livros: “Troféus
da Mangueira” (BookLook Editora),
“Blocos de Rua do Rio de Janeiro”,
volumes 1 e 2 (Editora Réptil),
“Maravilhosa e Soberana – Histórias da
Beija-Flor” e “Onze mulheres incríveis do
Carnaval carioca” (Verso Brasil Editora).

Cláudia Silva Jacobs, jornalista,49 anos,
29 de profissão, passou por vários
veículos cariocas, além da BBC em
Londres, onde ficou por quase sete anos.
Cobre desfiles na Marquês de Sapucaí
desde 1987, além de trabalhar na
cobertura de desfiles de Blocos de Rua.
Foi Coordenadora de Comunicação da
Riotur por seis anos, sendo responsável
pela produção impressa e digital.

Contatos

aydanoandre@gmail.com
claudiasilvajacobs@gmail.com
carnavalesamba.rio@gmail.com

Tel: (021) 99939-3040 / 98703-3748 ( Claudia
Silva) / (021) 992220901 ( Aydano André
Motta)

