


O comportamento do consumidor e a forma de vender produtos 

mudou muito nos últimos anos. Criatividade e engajamento são 

os principais desafios no planejamento de qualquer campanha 

para fidelizar seus consumidores. Pensando nisso, a TV Vitória 

agora oferece uma tecnologia inovadora: a Realidade Aumentada, 

uma nova forma de pensar e criar os seus merchandisings.

A Realidade Aumentada é a sobreposição de objetos, personagens 

ou qualquer elemento digital em um ambiente físico, que promove 

a ampliação da percepção do consumidor, adiciona informações 

e cria novas interações entre o mundo virtual e real.

Somos a única regional em todo estado com essa tecnologia!

Escaneie e veja

algumas das novas

possibilidades





O seu mascote interagindo em tempo real 

com o apresentador e oferecendo seu produto 

ou serviço diretamente para o consumidor.

INVESTIMENTO:

Produção + 1 (uma) Veiculação a partir de: R$ 10.000,00

Inclui: Modelagem do mascote, Rig e Animação

Prazo mínimo: 5 dias

Arquivos finais em sequência PNG ,

no mesmo quadro da câmera, texturizado e iluminado

ou consulte as condições para produção pela TV Vitória





Prazo mínimo: 5 dias

Arquivos finais em sequência PNG ,

no mesmo quadro da câmera, texturizado e iluminado

ou consulte as condições para produção pela TV Vitória

Os seus produtos digitalmente inseridos no cenário                       em tamanho real ou 

aumentado enquanto o merchandising          está acontecendo.

INVESTIMENTO:

Produção + 1 (uma) Veiculação a partir de: R$ 5.000,00

Inclui: Modelagem e Animação





Prazo mínimo: 5 dias

Arquivos finais em sequência PNG ,

no mesmo quadro da câmera, texturizado e iluminado

ou consulte as condições para produção pela TV Vitória

A sua marca em 3D ao lado do apresentador com muito         mais presença e 

destaque durante o programa.

INVESTIMENTO:

Produção + 1 (uma) Veiculação a partir de: R$ 3.000,00

Inclui: Modelagem e Animação





Prazo mínimo: 5 dias

Arquivos finais em sequência PNG ,

no mesmo quadro da câmera, texturizado e iluminado

ou consulte as condições para produção pela TV Vitória

O seu empreendimento apresentado de uma nova forma, mostre cada 

detalhe da maquete eletrônica e faça até mesmo um tour virtual 

INVESTIMENTO:

Produção + 1 (uma) Veiculação a partir de: R$ 5.000,00

Cliente precisa enviar o arquivo 3D do empreendimento. Inclui: Animação. 





Prazo mínimo: 5 dias

Arquivos finais em sequência PNG ,

no mesmo quadro da câmera, texturizado e iluminado

ou consulte as condições para produção pela TV Vitória

Aplicação da marca em um totem 3D, que permanece ao lado do apresentador 

enquanto as notícias do dia são anunciadas.

INVESTIMENTO:

Produção + 1 (uma) Veiculação a partir de: R$ 3.000,00

Inclui: Modelagem e Animação



Prazo mínimo: 5 dias após roteiro/storyboard aprovado

Briefing
Roteiro

Storyboard

Produção

Modelagem

Animação

Gravação Veiculação




