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APRESENTAÇÃO

   Presente no web desde 2009, o Getro oferece uma visão 
diferenciada para os internautas que curtem filmes, séries de TV e 
tudo relacionado a cinema fantástico de modo geral. O objetivo 
primordial tanto no canal do youtube quanto no site getro.com.br é 
garimpar e produzir conteúdo inovador, sem deixar de lado os hypes e 
as novidades.

   Tudo isso apresentado com bom humor, com ebasamento e 

numa linguagem jovial e atraente de acordo ao nosso público alvo 

(homens e mulheres  de  18  a  45  anos).
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Vinheta inicial de oferecimento (até 10s)

OFERECIMENTO

R$ 1.800,00/por video

Indicação de marcas ou canais no início de cada vídeo. 
Produção por conta do cliente. 

Exibição do produto + testimonial

PRODUCT PLACEMENT

R$ 2.800,00/por video (até 60s)

Indicação e exibição de produto(s) no vídeo. 

Vídeo dedicado a um tema específico (até 10min)

PROGRAMA ESPECIAL

R$ 3.800,00/por video
Tema relacionado com a proposta do canal. 
Exibição de produto ou citação no início e final.

FORMATO$
A mensagem  aparecerá no início do vídeoCONTÉM PROMOÇÃO PAGA

FORMATO permite 
inserção de link NA
descrição DO VÍDEO.

Valor não inclui translado, alimentação e hospedagem.

EVENTOS

R$ 3.000,00 / até 3 horas
Cache para participação em eventos

*

Entre em contato para eventos com durações maiores

valores se referem
a produção,
apresentação
e veiculação.
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