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Qualidade

Broadcast

Esta plataforma permitirá às

organizações transmitirem os seus
conteúdos com qualidade

broadcast, ao vivo ou em diferido,

para uma audiência potencial muito
alargada, eliminando os

constrangimentos e saturação

resultante da utilização de
plataformas meramente online.
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Na “Líder – Streaming to Inspire”, os espectadores poderão assistir a:

- grandes eventos transmitidos integralmente em direto e diferido

- variados conteúdos disponíveis on demand, como conferências, talks, debates,

entrevistas, workshops, etc.

Streaming

to Inspire
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Grelha MEO

A “Líder – Streaming to Inspire”, estará
disponível na posição 165 da grelha MEO e
será de acesso universal e gratuito nos cerca
de 1,3 milhões de pontos de distribuição.
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Plataforma

de Comunicação

A “Líder – Streaming to Inspire” é uma
plataforma de comunicação integrada no 
projeto Líder que visa a produção de 
conhecimento para lideranças e que 
produz a revista e site Líder
(https://lidermagazine.sapo.pt), as 
conferências Leadership Summit Portugal 
e Leading People - International HR 
Conference 
(www.leadershipsummitportugal.com) e 
a metodologia de avaliação de lideranças
Best Team Leaders 
(www.bestteamleaders.com).

https://lidermagazine.sapo.pt/
http://www.leadershipsummitportugal.com/
http://www.bestteamleaders.com/
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Hosting

Live Events

(Filmagem e realização assumida pelo cliente)

1/2 dia 4.500€

1 dia 7.500€

Filmagem e realização da Tema Central: 3 câmaras + 1 realizador + reggie

1/2 dia + 2.800€

1 dia + 3.800€

- Tempo de exposição de 1 ano. Renovações anuais têm desconto de 50%
- Destaque: nos menus temáticos: 1ª posição + 25%, 2ª posição + 20% (durante 3 meses)
- Destaque no menu de abertura: + 35% (durante 1 ano)

Tabela de Preços

Branded Content On Demand

Full Event

1/2 dia (até 5 horas) 4.500€

1 dia (antre 5  e 10 horas) 7.000€

1 Talk, Debate ou Entrevista

Até 40 minutos 1.750€

Pack Branded Content (filmagem e edição do cliente)

6 conteúdos até 40 minutos cada (talks, debates, entrevistas...) 8.500€ 

Filmagem e edição da Tema Central

Debate: Estúdio + 3 câmaras + som + realização + edição (3 dias) +5.750€

Talks e Entrevistas:  Estúdio + 3 câmaras + som + realização + 
edição (3 dias)

+4.400€

Publicidade

Imagem em ecran de separador de menu + logotipo canto 
superior direito

12.000€

Imagem em ecran de separador de menu 10.000€

Logotipo canto superior direito 10.000€
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Especificações técnicas dos vídeos

Os ficheiros não devem exceder os 2GB de tamanho, ficheiros maiores serão divididos.

Resolução:
- 1920 x1080 FullHD; 25p; 16:9 (Preferencial)
- 720 x 576 SD; 25p; 16:9 ou 4:3

Codec: 
- H.264

Formato de ficheiro:
- MP4
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Av. Dr. Mário Soares, 35 –

Taguspark

2740-119 Oeiras

www.temacentral.pt

Liliana Rosa

DIRETORA COMERCIAL E MARKETING

l.rosa@temacentral.pt

926 162 084

Contactos

Carlos Guimarães

COMMERCIAL MANAGER

c.guimaraes@temacentral.pt

961 828 599

mailto:l.rosa@temacentral.pt
mailto:c.guimaraes@temacentral.pt


19

OBRIGADO


