


A Rede Vitória é uma empresa comunicação
completa composta pela TV Vitória, pelo Jornal
Online Folha Vitória, pelas rádios Jovem Pan
Vitória 100.1 e Pan News Vitória 90.5 e pela
plataforma de marketing de influência, Spark.
São mais de 35 anos no mercado trazendo
notícias, informações e entretenimento ao
público capixaba, sempre alinhando o melhor
conteúdo com estratégias de inteligência.



Clique nas telas e assista.

DEZEMBRO 2020 JULHO 2020 

https://www.folhavitoria.com.br/paginas/wanessa-camargo-em-terras-capixabas
https://www.folhavitoria.com.br/paginas/especial-wanessa-camargo


A nova temporada da cantora em solo capixaba será em Guarapari. O
projeto acontecerá na cidade mais badalada do verão capixaba mostrando
uma intimidade maior da cantora com nosso estado.

Serão 3 episódios especiais veiculados a TV Vitória / Record TV, além da
cobertura Multiplataforma de todos os veículos da Rede Vitória.

Convidados, entrevistas, gastronomia, beleza, tour, conversa boa e claro,
muita música!

Edição Wanessa feat Espírito Santo | Dezembro  de 2020

WANESSA
SUNSET



Locações lindas e convidados especiais estão
garantidos!

O Chef Alessandro Eller e o Chef Hugo Grassi
estarão presentes nesse especial deixando a
conversa ainda mais saborosa com uma espaço
gourmet de dar água na boca.

O Antara Beach será uma das locações escolhidas
para esse encontro, além da residência escolhida
pela família.

Chef Hugo GrassiChef Alessandro Eller
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Um hotsite especial alocado no Folha Vitória será
o espaço para reunir toda a cobertura do projeto.

Bastidores, convidados, vídeos especiais, e um
pouquinho do dia a dia da cantora vivenciando as
raízes capixabas estarão nesse página, além dos
programas exibidos na TV.

O local também dará visibilidade aos parceiros
comerciais.
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CRONOGRAMA
DO PROJETO

Início das chamadas e 

cobertura do projeto 

com lançamento do 

Hotsite no Folha 

Vitória.

Período de 
gravações 

1° Programa e 

reexibição no dia 

16/JANEIRO

2° Programa e 

reexibição no dia 

23/JANEIRO

3° Programa e 

reexibição no dia 

30/JANEIRO

EXIBIÇÃO: 14H
REEXIBIÇÃO: 08H



ENTRE EM CONTATO COM O NOSSO TIME COMERCIAL

ALINE MARQUES 
Coordenadora Comercial 

(27) 98119-5051 
alinefm@redevitoria.tv.br 

ISABELA FERNANDES 
Gerente Comercial 
(27) 99905-4566 

isabelaf@redevitoria.tv.br 

GISELLE ALVES 
Superintendente Comercial e Marketing 

(27) 98135-0646 
giselle@redevitoria.tv.br


