


Pensando em ajudar nosso telespectador 

que quer reformar e/ou construir um 

novo espaço na sua casa, criamos um 

PROJETO ESPECIAL que trará dicas de 

especialistas e novidades do mercado na 

área de construção e acabamentos.



Qual é a ideia?

Durante 2 meses, teremos 

conteúdos diários exclusivos na 

TV e na WEB, que trarão 

informações sobre:

Reforma Construção

Tendências Móveis

Decorações



No decorrer de todo o projeto, faremos 

chamadas de 30” para convidar o 

público a acessar o canal exclusivo do 

projeto, na web. Além disso,  teremos 

uma campanha de vídeo de 30” para 

atrair ainda mais a atenção dos nossos 

telespectadores.

Na TV

Patrocinadores assinarão a campanha 

de vídeo do projeto, com 5” cada.



Off1: Para deixar as paredes com estilo.

Imagens de pessoas pintando as paredes da casa, de acordo com tendências atuais, como a de “meia parede”, por exemplo. 

Off2: Ter a luz ideal.

Projeto de iluminação ou mesmo alguém trocando o lustre/pendente.

Off3: Fazer aquele ajuste ou dar um toque especial. 

Imagem fazendo algum ajuste na casa, como conserto de trinco/torneira. Depois colocando objetos de decoração (quadros, tapete, 

almofadas ou outras possibilidades.

Off4: Como é bom deixar a nossa casa com a nossa cara, né?

Imagem de alguém feliz olhando para a casa e aproveitando o seu espaço. Pode ser se jogando no sofá, brincando com cachorro...

Off5: E pra te ajudar no melhor estilo “faça você mesmo”, acesse reformando.com.br e reinvente seu lar!

Lettering com endereço da página

Arte com página da editoria na tela e posts com as imagens relacionadas ao que foi falado.

- Aprenda a pintar a parede no estilo que é tendência

- Descubra truques de iluminação para a casa

- Quando é a hora de trocar a torneira?

- Como fazer uma parede de quadros e transformar a sala

Apoio:

CONTEÚDO DO CLIENTE I (5”)

CONTEÚDO DO CLIENTE II (5”)

Na TV
Roteiro  das Chamadas de 30”



No canal do projeto REFORMANDO, no 

GSHOW, teremos conteúdos para ajudar o 

público no momento em que for construir, 

reformar ou decorar algum ambiente de suas 

casas, através de uma websérie.

Além disso, também traremos informações 

sobre tendências, móveis e decoração de 

ambientes.

Na WEB

Patrocinadores do projeto, através de 2 

vídeos, trarão dicas  do seu segmento.

https://gshow.globo.com/RPC/Estudio-C/mexa-c/
https://gshow.globo.com/RPC/Estudio-C/mexa-c/


Dia 7

Conteúdo 

reformando

Dia 6

Dia 5

Dia 4

Dia 3

Dias 1 e 2

Conteúdo 

reformando

Conteúdo 

reformando + 

Informe 

publicitário

Conteúdo 

reformando + 

Episódio da 

Websérie

Conteúdo 

reformando

Conteúdo 

reformando + 

Vídeo do 

Patrocinador

Na WEB
Confira o calendário semanal de conteúdos que serão disponibilizados no canal do projeto:



Entregas
Comerciais



ENTREGAS COMERCIAIS

CHAMADAS DE 30” – assinatura de 5” do cliente

por cota

CAMPANHA DE VÍDEO DE 30” – assinatura de 5” do cliente

Na TV

PATROCINADOR DO CANAL “REFORMANDO”, COM:

Mídia exclusiva do cliente

Na WEB

Mídia de divulgação com assinatura do cliente

Dois (2) informes publicitários

Dois (2) vídeos do cliente para veiculação no Canal Patrocinado, com no mínimo 3 minutos de duração e produção pela RPC.




