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?
o que é um
creator/
influencer
É um profissional que produz 
conteúdo que pode ser 
distribuído em diferentes 
formatos para qualquer 
plataforma, inclusive as redes 
sociais.

Nossos creators criam conteúdo 
que engaja, gera diálogo e forma 
opinião. Tudo isso de forma 
multimídia em veículos que só a 
Rede Vitória tem.

POSSIBILIDADES DE CONTEÚDO

• Cobertura de eventos

• Divulgação de produto e/ou serviço

• Experiências com a marca

• Recebidos

• Sorteio



O Colunista Eduardo (Edu) 

Coutinho, do Resenhando 

dedica o seu conteúdo a 

todos os que precisam de 

dicas para ficar por dentro de 

vários assuntos em um só 

lugar, com apenas um clique. 

Esse espaço deixará você 

ligado e conectado, um 

verdadeiro lifestyle.

#midiasenoticias
#modaeestilo
#comidaebebida
#esporteefitness
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PERFIL
DO CREATOR

PERFIL DO PÚBLICO

FAIXA ETÁRIA LOCALIZAÇÃO
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OBSERVAÇÕES
FINAIS

Os prazos e datas para desenvolvimento do projeto estão 

atrelados ao fornecimento das informações e/ou itens 

cedidos pelo cliente. Dessa forma, estão sujeitos à 

alteração dependendo do prazo de resposta.

Para o cancelamento e/ou alteração de datas da ação, a 

equipe de Mercado e Suporte deverá ser avisada com no 

mínimo 2 dias úteis de antecedência. O mesmo prazo vale 

para a equipe comunicar o cliente.

O publipost será sempre sinalizado como publicidade.

O anunciante deve enviar o produto e/ou oferecer o serviço 

para a realização da ação.

O valor não contempla a presença do creator no 

estabelecimento do cliente.

Custo de produção de peças para internet é de 

responsabilidade do cliente (em jpg, png ou gif);

Todo conteúdo é de responsabilidade do cliente e 

adaptadas à linguagem da mídia;

Ensaios fotográficos não estão incluídos no valor das 

postagens e serão cobrados à parte.

Não estão inclusas despesas necessárias à viabilização da 

ação, tais como: produção, hospedagem, transporte, 

passagens aéreas/terrestres, alimentação, entre outras.

Não há garantia de exclusividade de nenhum segmento 

específico com os valores da tabela.

A presença em evento terá duração máxima de duas horas 

e o tema da cobertura editorial será desenvolvido em 

comum acordo com o interessado.

Preços válidos até 31 de dezembro de 2021.

Abaixo referência do concorrente.

@eduardocoutinhoficial


