Assunto:

PROPOSTA DE INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO

Cliente: Ordem dos Enfermeiros
Produto: Vacinação contra a Gripe

Duração Spot: 30” ou 45”

ATT: Luísa Neves

Timing da Campanha: De 11 a 17 de Novembro

PLANEAMENTO
HORÁRIO

Nº Spots/dia
2ª a 6ª Feira

7h-9h

2

18h-20h

3

10h-14h

-

14h-17h

-

Nº Spots/dia
Sáb. e Dom.
-

TOTAL SPOTS NA
CAMPANHA

3

35

2

VALOR DA CAMPANHA 30 SEGUNDOS: € 5.940,00 (acresce 4% Custos de Difusão e IVA)
VALOR DA CAMPANHA 45 SEGUNDOS: € 8.800,00 (acresce 4% Custos de Difusão e IVA)
Obs. (1): Para gravação de 1 spot com 1 voz + aluguer de estúdio, com uso exclusivo na MCR – € 280,00 + IVA.
CONDIÇÕES GERAIS
1. Condições de pagamento: 30 dias.
2. Proposta válida por 30 dias e sujeita a confirmação prévia de disponibilidade de espaço.
3. Os spots são programados em sistema até às 12h30 do dia anterior ao início da campanha de 2ª a 6ª feira. Campanhas com início à
segunda-feira ou após feriado são programadas até às 16h do último dia útil que antecede o arranque das mesmas.
4. Conteúdo da Publicidade:
4.1. A Rádio terá o direito de exigir do cliente as autorizações ou documentos comprovativos da Legitimidade de utilização de
elementos inseridos nos anúncios;
4.2. A Rádio, sempre que considere necessário exigirá do cliente a apresentação prévia dos guiões dos anúncios (Copy’s) para
aprovação do seu conteúdo;
4.3. Os anúncios que mencionem mais do que uma marca ou produto, serão sujeitos a uma taxa de multiproduto que corresponde a
um acréscimo de 20% sobre o valor da publicidade contratada.
4.4. A Rádio reserva-se ao direito de rejeitar/suspender campanhas e respectivos spots por motivos relacionados com alteração de
programação ou por razões de ordem técnica e/ou estética, de incompatibilidade com o seu posicionamento editorial e/ou
comercial, de desrespeito pelas presentes Condições Comerciais e/ou de outra legislação aplicável, incluindo os casos em que a
campanha e respectivos spots tenham sido previamente aceites e /ou emitidos. Nesta última situação, informará previamente o
Anunciante ou o seu representante, sempre que possível.
4.5. Independente do motivo, a não execução total ou parcial de uma campanha ou a sua execução incorrecta não implica o
pagamento de qualquer indemnização pelas Rádios MCR que não seja a restituição do valor eventualmente já recebido correspondente
à publicidade não emitida ou publicidade emitida incorrectamente.

Lisboa, 22 de Outubro de 2013
Melhores cumprimentos,
Marta Pinto
Gestora de Contas
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