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O QUE É A VTV - VISEU.TV, LDA?
É um projecto empresarial de comunicação e divulgação, inovador na região e
pretende despoletar uma nova forma de fazer chegar conteúdos de âmbito regional
às populações e públicos ávidos de informação em formato audiovisual e
multimédia.
É uma Sociedade por Quotas, produtora e emissora/ difusora de conteúdos
audiovisuais e multimédia, legalmente constituída, registada na ERC (Entidade
Reguladora para a Comunicação Social), no INPI (Instituto Nacional da Propriedade
Industrial) e é associada da AIRV (Associação Empresarial da Região Dão Lafões).
Surge de uma parceria entre a fluxodigital.com e a originalsites.net e é uma
empresa com fins lucrativos, com a missão de promover uma plataforma de
comunicação on-line. É uma das pioneiras na em Portugal e tem o primeiro pedido
de registo de web tv na ERC.
Emergindo da sociedade civil no ano de 2005, esta nova forma de comunicar,
ambiciona tornar-se numa referência regional não só na informação, mas
igualmente na atenção que pretende dar às actividades de índole sócio-cultural,
económica e desportiva da região de Viseu.
De Viseu para Viseu e o mundo, será a nossa obsessão, numa forma imparcial e
plural, mas essencialmente na aposta numa postura positiva, construtiva e enérgica
das “nossas coisas”. Por isso, este projecto pretende ser abrangente, envolver
várias entidades, várias perspectivas, ser plural “De e Para Todos”.
Pretendemos (juntos) construir um canal de divulgação de tudo o que acontece e
se faz nesta região. Fazemos incidir a nossa especial atenção nas áreas temáticas
dos respectivos canais actualmente em emissão e que são: notícias, turismo,
desporto, cultura, música, lazer, educação, vídeo arte, habitat e humor.
Fomos pioneiros da televisão na web na nossa região. Já produzimos um número
bastante significativo de “vídeo clips” originais para projectos musicais eruditos, e
estreámo-nos no “veejaying” decorria o ano de 2002, a convite de uma etiqueta de
música londrina, a “inspiritmusic” e com direito a estreia mundial na “catedral do
veejaying” em Amesterdão, na Holanda.
O início de emissão em “canal aberto” e com os domínios “www.viseu.tv”,
“www.viseutv.pt” e “www.vtv.pt”, deu-se a nove de Dezembro de 2007 e foi
devidamente divulgada por quase todos os órgãos de comunicação social local e
alguns de âmbito nacional. Ao fim do primeiro mês de emissão já tínhamos atingido
cerca de quinhentos mil hits de navegação na nossa televisão e rapidamente nos
situámos de forma bastante acessível em pesquisas nos motores de busca usuais.
A sete de Março de 2007, ao assinalar a data dos 50 anos da Televisão em
Portugal, O SAPO convidou os projectos pioneiros e inovadores de televisão na
Internet para a realização de um programa de debate sobre o futuro da Televisão e
as novas tendências. Entre eles estava um representante da Viseu.tv.
Este programa, filmado em directo do Museu das Comunicações em Lisboa, foi
fornecido em suporte digital e encontra-se na playlist do canal cultura da Viseu.tv.
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A 30 de Abril do mesmo ano foi formalizada uma parceria entre o portal
“vídeos.sapo.pt” e a “viseu.tv” para integrar o reduzido leque de canais que
emitiam em directo no seu domínio, tendo sido a terceira televisão regional/ local a
constar da sua lista, para além dos quatro canais da “SIC”. No portal “sapo”, a
Viseu.tv já foi vista por centenas de milhares de visitantes. Foi recentemente
convidada pela MEO a integrar a sua plataforma de emissão.
De referir ainda que a Viseu.tv utiliza tecnologia streaming para a divulgação de
conteúdos em formato de vídeo, codificado em Flash Media. Este processo permite
a visualização dos conteúdos sem ter de fazer o download dos ficheiros. Para este
projecto dotámo-nos da mais recente plataforma tecnológica ao nível de áudio/
vídeo, possibilitando aos utilizadores uma navegação na web bastante rápida e
optimizada.
Todos os conteúdos são concebidos e produzidos pela Viseu.tv Também as “bandas
sonoras” de todos os conteúdos produzidos pela Viseu.tv, são originais da autoria
de músicos eruditos na área da “electrónica” e naturais da região de Viseu, com a
excepção dos temas originais dos concertos de música gravados e editados com a
autorização dos respectivos autores e segundo os trâmites que a lei de autor
estipula.
Estatuto Editorial
A “viseu.tv” é orientada por critérios de rigor e criatividade editorial, sem qualquer
dependência de ordem ideológica, política e económica.
A “viseu.tv” é um projecto de comunicação e divulgação, inovador na região.
A “viseu.tv” enquadra-se numa tradição de jornalismo exigente e de qualidade,
recusando o sensacionalismo e a exploração mercantil da matéria informativa.
A “viseu.tv” parte de Viseu para o mundo, de uma forma imparcial e plural, mas
essencialmente na aposta em uma postura positiva, construtiva e enérgica das
“nossas coisas”.
A “viseu.tv” pretende ser abrangente,
perspectivas, ser plural “De e Para Todos”.

envolver

várias

entidades,

várias

A “viseu.tv” entende que as possibilidades actuais das técnicas de informação
implicam um jornalismo eficaz, atractivo e imaginativo na sua permanente
comunicação com os leitores e telespectadores.
A “viseu.tv” considera que a existência de uma opinião pública informada, activa e
interveniente é condição fundamental da democracia e da dinâmica de uma
sociedade aberta, que não delimita fronteiras de qualquer tipo aos movimentos de
comunicação e opinião.
A “viseu.tv” visa participar no debate das grandes questões que se colocam à
sociedade portuguesa na perspectiva da construção do espaço europeu e de um
novo quadro internacional de relações.
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PORQUÊ FAZER PUBLICIDADE NA VTV - VISEU.TV, LDA?
A navegação na viseu.tv está organizada por canais temáticos. Esta característica
permite uma publicidade dirigida a visitantes com preferências e gostos específicos.
Esses canais são, por excelência, as áreas de actividade que pretendemos
promover e ajudar a impulsionar, com uma política de programação de exigência
na qualidade dos conteúdos (em conformidade com a caracterização da nossa
televisão), bem como do nível qualitativo dos produtos, bens e serviços prestados
pelos nossos clientes e parceiros. Faremos então, diferenciação positiva, quer na
produção dos conteúdos (nível qualitativo), quer na abordagem representativa e
qualitativa que os nossos clientes /parceiros gozam em termos de reconhecimento
do meio.
A publicidade on-line possui um forte poder de comunicação. Existem inúmeros
estudos realizados por entidades credíveis que ressalvam a crescente relevância
desta nova forma de comunicação directa e interactiva e concluem, entre outras
coisas que, uma única exposição pode gerar um aumento de: reconhecimento da
publicidade, reconhecimento da marca, comunicação dos atributos do produto,
intenção de compra, etc.
Estudos recentes demonstram ainda que, mais de cinquenta por cento do tráfego
da Internet é conteúdo audiovisual, que tem uma forte tendência a aumentar
rapidamente nos tempos mais próximos. Os mais recentes estudos de audiência
televisiva, dizem-nos ainda que, as novas gerações “cyber-formadas” não vêem a
televisão tradicional, pelo que no “prime time”, nos últimos cinco anos a audiência
caiu para cerca de metade. Ou seja, a comunicação é hoje feita a partir das novas
soluções tecnológicas da Internet e dos telemóveis de terceira geração (com acesso
à internet e ao streaming dos filmes).
O nosso departamento comercial privilegia as áreas temáticas dos respectivos
canais actualmente em emissão.
POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A VTV - Viseu.tv, Lda não recolhe informações de carácter pessoal através de
processos automáticos, apenas dispondo dos dados fornecidos pelo utilizador de
forma directa e voluntária.
Os dados recolhidos são utilizados para a personalização do site (VTV - Viseu.tv,
Lda), para a subscrição dos serviços de informação oferecidos por mailling-lists
(newsletters).
O utilizador tem o direito de se remover da nossa mailling-list. O acesso é feito
através do site da VTV - Viseu.tv, Lda, e da mesma maneira que se subscreve
também se pode remover.
Esta política de privacidade pode ser eventualmente alterada no futuro. Para o
esclarecimento de qualquer dúvida, por favor envie uma mensagem por correio
electrónico para suporte@viseu.tv.
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SOLUÇÕES PARA O SEU NEGÓCIO

COMO ANUNCIAR NA VISEU.TV

Concepção/ Desenvolvimento
Canais de televisão Web, Móvel e Indoor
Programação de Sites, Microsites e Portais
E-Commerce (Lojas Online)
Gestão de Informação e Conteúdos (CMS)

Anúncios televisivos/ spots video
Em formato vídeo, dentro do player

Produção Audiovisual
Conteúdos para televisão
Filmes promocionais e institucionais
Publicidade/ anúncios televisivos
Motion Design, grafismo e DVD´s
Curtas metragens/ vídeo clips
Comunicação/ web Marketing
Newsletter , Banners publicitários
Reportagens de Mercado, Eventos
RSS,Viral , Geo e Search Engine Marketing
Google Analytics, Adsense, Adwords
Web sites/ Multimédia
Web design , Animações flash
Alojamento profissional de sites
Registo de domínios e marcas,
Formação, Manutenção e Consultadoria
Outsourcing Broadcasting e Streaming

Banners (c/ link ao web site da
sua Empresa)
No topo (estáticos ou animados)
No Lateral (estáticos ou animados)
Flashnews
Texto a correr ao lado do Banner em
Player Vídeo
Filmes institucionais
Conteúdos audiovisuais e multimédia
para empresas e instituições da região
(dentro do player)
Reportagens de mercado
Conteúdos audiovisuais e multimédia
de eventos, casos de sucesso e
inovação (dentro do player).
Consulte
a
nossa
tabela
publicidade em www.viseu.tv

de

Pedido de Orçamentos
Encontre uma solução de valor para o seu negócio, envie um email para geral@viseu.tv com a
descrição da solução que pretende ou através do telefone 232431033.
NEWS VISEU.TV
A Viseu TV tem uma série de novos programas na calha, em que irá abranger
diversas áreas como a música, a vídeo arte, as crónicas de opinião e o desporto.
Destaques ainda para: o Prémio AnimÁrte, que a ViseuTv recebeu na categoria
Comunicação Social; a Menção Honrosa atribuída pela AIRV no âmbito do Prémio
Inovação e Empreendedorismo; o louvor e reconhecimento por parte do Ministério
da Cultura como “Entidade de Reconhecido Interesse Cultural”.
Somos “parceiro média” dos mais prestigiados actores culturais da região: Galeria
ah, Acert Tondela, Lugar Presente, Teatro Viriato, Associação de Nodar, Clube de
Golfe, Cine Clube de Viseu, Fnac de Viseu, Museu Grão Vasco, Civilização Activa de
Nelas, Museu do Caramulo, entre outros.
Já fomos vistos por centenas de milhares de visitantes e contabilizámos à data
largos Milhões de “hits” desde o início de emissão (Dezembro de 2006) e
fidelizámos já (em visitas de IPs únicos) mais de mil visitantes diários.
Estamos ainda a preparar outras surpresas…
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TABELA DE PUBLICIDADE
(valores referentes a inserção, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor. Acordos mensais)

Banners
Banner Topo 420x70 (flash ou. gif animado) ………………………………..…. 100 €/ mês
Obs: (mínimo de 3000 visualizações mensais)
Banner em Player Vídeo 190x152 (vídeo, flash ou. gif animado) ……………. 50 €/ mês
Obs: (mínimo de 3500 visualizações mensais)
Banner Dentro do Player nas playlists 420x315 (flash ou. gif animado) ...... 70 €/ mês
Obs: (mínimo de 1500 visualizações mensais)

Flashnews
Flashnew texto a correr ao lado do Banner/ Player Vídeo ……..…..………...... 15 €/ mês
(sem custos de produção)

Spots Vídeo Publicitários / anúncios (entre filmes das playlists)
Spot 10 segundos dentro do Player 420x315 (.flv) ……………..…..……….... 60 €/ mês
Spot 15 segundos dentro do Player 420x315 (.flv) ……………..………….….. 90 €/ mês
Spot 20 segundos dentro do Player 420x315 (.flv) …………………….…….. 120 €/ mês
Spot 30 segundos dentro do Player 420x315 (.flv) …………………….…….. 150 €/ mês

Filmes Institucionais (playlist de canal)
Filme 2 minutos dentro do Player 420x315 (.flv) ………………………….………… 300 €
Filme 5 minutos dentro do Player 420x315 (.flv) ………......................…………… 400 €

Reportagens de Mercado / Eventos (playlist de canal)
Filme 2 minutos dentro do Player 420x315 (.flv) ………….………………..….…… 300 €
Filme 5 minutos dentro do Player 420x315 (.flv) …………..………………..……… 400 €
Nota: Os seus banners e flashnews poderão ainda ter links que permita a encomenda
imediata dos seus produtos ou serviços, por exemplo, através de uma loja presente na nossa
plataforma de comércio electrónico ou directamente para a sua empresa ou instituição.
O código de acesso ao streaming do filme poderá ainda ser disponibilizado, de forma a
integrar a sua visualização no site da sua empresa / instituição, redes sociais como o

facebook , outros sites , blogs, ou enviado aos amigos.
*** Pagamento: 50% na adjudicação, o restante a 30 dias da factura
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EXEMPLO DE UMA PROPOSTA DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA
Pacote de solução integral de acordo mensal, a que acresce o IVA à taxa legal em
vigor. Caso a especificidade das campanhas assim o obriguem, é sempre possível o
acordo por períodos de menor duração, quinzenal e semanal.
O contrato publicitário poderá ser de periodicidade anual, como é o caso da maior
parte dos acordos publicitários que temos celebrado com os nossos parceiros e
clientes. Em função das campanhas anualmente programadas e da especificidade
da área da vossa actividade comercial, poderemos elaborar posteriormente uma
proposta mais pormenorizada.
ACORDO MENSAL
Banner Topo 420x70 (flash ou. gif animado com link ao site do Cliente)
Obs: (mínimo de 3000 visualizações mensais)
Banner em Player Vídeo 190x152 (vídeo, flash ou. gif animado)
Obs: (mínimo de 3500 visualizações mensais)
Flashnew texto a correr ao lado do Banner/ Player vídeo
(sem custos de produção)
Spot 15 segundos (publicitário) dentro do Player 420x315 (.flv)
(separador vídeo entre filmes para destaque publicitário e em entrada de canais)
Filme 10 minutos dentro do Player 420x315 (.flv)
Reportagem de mercado, com incidência no evento em causa e entrevistas
(disponível na playlist da Viseu.tv, em emissão “em directo”)
SUB-TOTAL……………………………. 500,00 €
+IVA (à taxa em vigor)
As nossas newsletter semanais (relativas à programação) poderão ainda incluir um
destaque informativo do Cliente, com link ao seu filme ou ao seu próprio site.
O código de acesso ao streaming do filme poderá ainda ser disponibilizado, de forma a
integrar a sua visualização no site da sua empresa / instituição, redes sociais como o

facebook , outros sites , blogs, ou enviado aos amigos.
Estamos receptivos a outras propostas mais específicas que considerem adequadas
e oportunas.
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