
Plano de Mídia Amigo Roxo

O que é o Amigo Roxo?

O Amigo Roxo é a Rede de Conscientização da Epilepsia, criada em 2020 pelo médico
neuropediatra Rogério Koeche e o jornalista Caco da Motta.

Como Funciona?

O Amigo Roxo possui dois canais de comunicação para a distribuição de conteúdos de
conscientização para a epilepsia em formato multimídia em textos, lives, fotos, cards
educativos, camisetas, material gráfico, digital e vídeos.

São eles: o perfil @meuamigoroxo no Facebook e @amigoroxo no Instagram.

https://www.facebook.com/meuamigoroxo

https://www.instagram.com/amigo_roxo/

O Amigo Roxo também realiza eventos e projetos especiais em parceria com entidades de
epilepsia, da saúde e com empresas patrocinadoras.

Como participar?

Qualquer pessoa pode participar, seguindo as Redes do Amigo Roxo e compartilhando as
ações.
As empresas podem participar como patrocinadoras de ações e colocando a marca nas
Redes do Amigo Roxo.

https://www.facebook.com/meuamigoroxo
https://www.instagram.com/amigo_roxo/
https://www.facebook.com/meuamigoroxo
https://www.instagram.com/amigo_roxo/


Faça parte da Rede Amigo Roxo de Conscientização da Epilepsia

Quais os Planos para Empresas?

Pacote Básico:

Marca (Logo) na assinatura de 12 Cards da Rede Amigo Roxo no Facebook e no
Instagram. Obs: Máximo três marcas por card e sem conflito de concorrentes.

1 Vídeo exclusivo de citação da marca do patrocinador no Facebook e Instagram
feito pelo jornalista Caco da Motta.

1 Live com citação do patrocinador, assinatura com a marca na vinheta de
encerramento e na descrição do vídeo.

Se a marca possui perfil de Facebook e Instagram, todas as postagens do Amigo
Roxo no período que constam do patrocínio vão marcar os mesmos.

R$ 3.000,00 por cota = contrato de 3 meses

R$ 5.000,00 por cota = contrato de 6 meses + Bônus com o dobro da entrega

R $9.000,00 por cota = contrato de 1 ano + Bônus x 4 da entrega.

Pacote Master:

Pacote Básico + citação da marca em 3 episódios de Podcast com entrevistas e
conteúdos sobre epilepsia.

Amigo Roxo Cast - O Podcast será produzido com 3 episódios de até 30 minutos
cada e a marca será citada 3 vezes por episódio. O Podcast poderá ser ouvido no
Spotify e no Youtube.

R$ 6.000,00 por cota = contrato de 3 meses

R $10.000,00 por cota = contrato de 6 meses + Bônus com o dobro da entrega +
total de 6 episódios de Podcast.

R $18.000,00 por cota = contrato de 1 ano + Bônus x 4 da entrega + total de 10
episódios de Podcast + Bônus de 10 Drops de áudio com Dicas no Podcast de até 1
minuto cada.



Dúvidas?

Caco da Motta - (51) 99999.0102
cacodamotta@gmail.com

Obrigado, e um forte abraço do teu Amigo Roxo!

Porto Alegre, 19 de abril de 2021

mailto:cacodamotta@gmail.com

