O Mestre Automotivo Everton Peroni, professor e colunista do quadro Mestre
Automotivo da Pan News 90.5 FM. Especialista em engenharia de manutenção
Automotiva, professor do Senai e instrutor da FCA/Fiat em parceria com o Senai

há 12 anos. Atua como consultor técnico do Sindicato de Reparação de Veículos
Leves e Pesados do Espírito Santo (Sindirepa-ES).

O projeto irá utilizar a força de alcance da Rede Vitória de Comunicação para
divulgar o Mestre Automotivo para tratar assuntos relevantes como sobre
manutenção, condução segura, direção econômica, defensiva, fala com
propriedade sobre mecânica e diversos outros temas ligado a veículos.

Durante a execução do Mestre Automotivo, serão trabalhados trinta episódios
com duração de 1 minuto, nos quais serão abordadas duas séries - Série
Profissões e Série Manutenções, veiculados nas Redes Sociais, boletins
informativos na grade da Rádio Jovem Pan News e matérias semanais no Jornal
Online Folha Vitória

Uma excelente oportunidade de associar a sua marca a conteúdos relevantes,
junto com à audiência dos veículos da Rede Vitória.

REDE VITÓRIA
A Rede Vitória é uma rede de comunicação completa
formada por TV, Jornal Online, Rádio e Plataforma de
Influencers. Com altos investimentos em conteúdo,
tecnologia e pesquisas.

A Pan News Vitória é uma rádio com programação 24 horas
fundamentalmente de notícias e esportes. Com
abrangência nacional, a grade inclui programas com a
assinatura da equipe Jovem Pan de jornalismo e boletins.

A TV Vitória/Record TV foi eleita, por sete vezes, a Melhor
TV Regional do Brasil e é a maior produtora de conteúdo
regional do Espírito Santo e também detém a maior grade
de jornalismo local do Estado.

A Jovem Pan Vitória é bicampeã como a Melhor Rádio
Regional do Brasil pela Associação Brasileira de Marketing e
Propaganda e já foi reconhecida pela Rede Jovem Pan como
a melhor afiliada do Brasil.

O Folha Vitória é um jornal online completo que há 13 anos
leva notícia de forma gratuita para os leitores. Detém o
título de bicampeão como veículo do ano, na categoria
Internet, no Festival Colibri.

Tem uma participação ativa nas redes sociais e se destaca
pelas ações e promoções que realiza em todo o estado.

A Spark é uma empresa de mídia especializada na ativação
de marcas através das redes sociais de influenciadores e
personalidades. Por meio de uma plataforma exclusiva, a
empresa mapeia, identifica e conecta os influencers
adequados à estratégia do anunciante.

EIXOS TEMÁTICOS
Quais as profissões em alta no mercado?
Mecânico;
Eletrícista;
Funilaria e Pintura;
Consultor Técnico.

De quanto em quanto tempo devo fazer a manutenção preventiva?
Quais são as vantagens da realização da manutenção preventiva?
Eficiência;
Economia;
Segurança;
Valorização.

Quais itens são verificados na manutenção preventiva?
Filtros;
Pneus;
Suspensão;
Motor;
Óleo do motor e outros líquidos;
Fluido de freios.

SÉRIE PROFISSÕES
JOVEM PAN NEWS:

•

30 Boletins de um minuto na grade da rádio Jovem Pan News sobre
profissões em alta no mercado automobilístico.

FOLHA VITÓRIA:
•

Matérias publicadas semanalmente no Folha Vitória sobre os
conteúdos publicados.

MÍDIAS SOCIAIS:
•
•

Playlist no Youtube do Folha Vitória para com os vídeos publicados
da Série Profissões;
Publicação dos vídeos da Série Profissões nas redes sociais do Folha
Vitória.

SÉRIE MANUTENÇÃO

JOVEM PAN NEWS:
•

30 Boletins de um minuto na grade da rádio Jovem Pan News sobre
manutenção e boas práticas.

FOLHA VITÓRIA:
•

Matérias publicadas semanalmente no Folha Vitória sobre os
conteúdos publicados.

MÍDIAS SOCIAIS:
•
•

Playlist no Youtube do Folha Vitória para com os vídeos publicados
da Série Manutenção;
Publicação dos vídeos da Série Manutenção nas redes
sociais do Folha Vitória.

APROVEITAMENTO
COMERCIAL MENSAL
TV VITÓRIA
•

15 Chamadas de 30" com assinatura de 5" do cliente na grade da TV Vitória na divulgação do projeto

Mestre Automotivo.
Programa

Inserções

GRP%

IMPACTO DOM.

ES NO AR

6

21.66

144.779

HOJE EM DIA

3

11.85

79.203

BALANCO GERAL VIT

3

36.35

242.999

CID ALERTA ESP SANTO

2

20.69

138.344

CIDADE ALERTA

1

4.87

32.527

APROVEITAMENTO
COMERCIAL MENSAL
FOLHA VITÓRIA
•

100 cliques de Superbanner (728 x 90 pixels), Retângulo (300 x 250 pixels) e Vertical (300 x 600 pixels)

institucionais do cliente distribuídos na capa e editorias do Folha Vitória.
•

01 Diária de publieditorial na capa do Folha Vitória com compartilhamento na fanpage do Facebook.
Publicação com texto, imagem(ns) e vídeo(s) e banners exclusivos do cliente no publieditorial.

Contempla um publieditorial dentro do período de veiculação.

JOVEM PAN VITÓRIA
•

30 Spot´s de 15” institucionais do cliente no rotativo, de 06h às 20h horas;

REDES SOCIAIS
•

1 Carrossel com até 6 fotos no feed do Instagram do Everton Peroni;

•

12 Stories no Instagram do Everton Peroni;

•

1 Live no Instagram do Folha Vitória na sede do cliente (mediante aprovação).

Inclusão de visita ao cliente para a produção do conteúdo.
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