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EM PRATOS LIMPOS
O INTERVALO DE MAIOR CONTEÚDO DO DIA
DATAS: AGOSTO / SETEMBRO / OUTUBRO

APRESENTAÇÃO
Inspirar, motivar e compartilhar. O projeto Em Pratos Limpos tem como proposta oferecer 
conteúdos atuais, provocando nos participantes o pensar e o agir fora da zona de conforto. 
Os encontros são descontraídos, no formato de almoços-palestras, onde os convidados 
interagem e compartilham novidades com especialistas afinados com as técnicas e 
competências necessárias aos líderes modernos, através de palestras inspiradoras. 

Criado em 2010, o projeto Em Pratos Limpos está sempre se reinventando, visando alinhar-
se às necessidades do mercado. Os eventos proporcionam uma proximidade das empresas 
parceiras com seu público-alvo, através de ações de ativação da marca e exposição na mídia 
nos veículos da Rede Tribuna.

Serão realizados três eventos, um por mês, exclusivos para convidados. Trata-se de uma 
proposta diferenciada de marketing de relacionamento, que contribui para o fortalecimento 
das relações pessoais e profissionais.



CADERNO ESPECIAL
Após cada evento, o tema da apresentação é amplamente explorado em um caderno especial veiculado no jornal A Tribuna impresso e 
compartilhado no Tribuna Online, ajudando a difundir na sociedade ideias e conceitos inovadores.

PÚBLICO-ALVO
Convidados da Rede Tribuna e dos patrocinadores, como empresários, profissionais de diversas áreas, autoridades políticas e outros.



OPORTUNIDADE DE PATROCÍNIO
APLICAÇÃO DA MARCA DO PATROCINADOR EM:

• 90 inserções na TV Tribuna/SBT

• 06 anúncios de 50cm/col no jornal A Tribuna

• 03 anúncios de 40cm/col no caderno especial

• 90 inserções na Legal FM

• 90 inserções na Tribuna FM Vitória

• 90 inserções na Tribuna FM Cachoeiro

• 21 inserções no Tribuna Online

• 03 Posts no Instagram do Tribuna Online

• 03 posts no Facebook do Tribuna Online

• 03 matérias (01 em cada caderno Especial)

• 01 telão

• 01 backdrop

• Citação no cerimonial do evento

• Veiculação de VT de até 60” (material próprio)

• Ação de ativação de marca ((produção de responsabilidade 

do patrocinador)

NÚMERO DE COTAS:
05 (cinco)

VALOR DA COTA
R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais)



Rua Joaquim Plácido da Silva, 225, Ilha de Santa Maria
CEP 29051.900, Vitória-ES, Tel. 27 3331-9000 / 3331-9179

comercial@redetribuna.com.br
tribunaonline.com.br


