Prezados amantes do hipismo,
Em agosto de 2019, a Live Horse começou a transmitir – ao vivo pela internet – diversos concursos de
salto realizados em nosso Estado, inclusive as competições oficiais da Federação Gaúcha dos Esportes
Equestres (FGEE).
Foram quase cinco meses de trabalho árduo, empenho e dedicação de toda equipe. E o resultado veio a
“galope”, pois desde a primeira transmissão, recebemos o melhor feedback possível e, a cada evento,
superamos os índices de audiência. Além disso, trouxemos o interior do Estado para acompanhar as
competições da capital e região metropolitana. Todavia, nossa meta este ano é exatamente o contrário,
ou seja, levar a capital e região metropolitana para o interior, através das lentes da Live Horse.
Para que este projeto siga em frente, melhorias na infraestrutura de transmissão e na manutenção de
nossos operadores são imprescindíveis, implicando constantes investimentos. Diante disso, contamos
com o apoio de vocês!
Seja nosso parceiro em 2020. Escolha um dos planos que mais se adeque às suas necessidades e vamos
juntos levar o hipismo gaúcho ao maior número de pessoas possíveis. O incentivo ao nosso esporte
depende de cada um de nós! Faça a sua parte!
Divulgue seu produto ou serviço pela internet nas transmissões ao vivo realizadas pela Live Horse em
www.livehorse.com.br

TABELA
DE
VALORES

1 DIA

de evento

2 DIAS

de evento

3 DIAS

de evento

4 DIAS

de evento

ANUNCIANTE SILVER

50% DOS EVENTOS DO ANO,
APROXIMADAMENTE 12 EVENTOS

ANUNCIANTE GOLD

TODOS EVENTOS DO ANO,
APROXIMADAMENTE 24 EVENTOS

Anúncio

BRONZE R$ 80,00 R$ 150,00 R$ 215,00 R$ 275,00
Até 15
segundos

Anúncio

PRATA R$ 150,00 R$ 285,00 R$ 405,00 R$ 510,00
Até 30
segundos

20% de desconto por evento
10% de desconto por evento
+ Logo em slader no reconhecimento
+ logo em slader no
+ chamada de oferecimento
reconhecimento de percurso.
no intervalo.

Anúncio

OURO

Até 60
segundos

R$ 250,00 R$ 475,00 R$ 675,00 R$ 850,00

- Valores válidos até Agosto de 2020 e para transmissão de eventos Estaduais.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
 Os anúncios serão veiculados na abertura e encerramento das transmissões e durante os
reconhecimentos de percursos. No mínimo 5 inserções por dia de transmissão. Não há limite máximo
de inserções.
 A produção do material a ser veiculado é de total responsabilidade do patrocinador/anunciante. Não
deixe de anunciar por não possuir este material, nós podemos lhe auxiliar.

Maiores informações:
(51) 98294.7966
comercial@livehorse.com.br
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