Para embasar a proposta e em consideração a pessoa que solicitou o projeto,
deixaremos aqui a ideia de um conceito interessante para a ação, uma
designação segura e ao mesmo tempo divertida, assim como deve ser uma boa
viagem.

Segue exemplo de aplicação do logo:

Patrocínio:

Patrocínio:

Essa chamada diz muito sobre o objetivo que estamos
buscando. Ela interage com o consumidor de uma maneira
divertida, através de uma brincadeira com a nossa língua
portuguesa. E ao brincar, ela se torna mais suscetível a
ocupar espaço na mente do consumidor, tornando-se
mais eficiente nos resultados.
*valor da criação do conceito está integrado no valor total da criação.
Esse valor está no final da apresentação.

A campanha a seguir tem todo o planejamento, atendimento e criação sob
responsabilidade da ZPP/Ideias participativas. Na sequencia, algumas ações
fundamentais e prioritárias para um trabalho com maior garantia de resultados,
principalmente em um ano com tantos feriados prolongados.

Produção de 12 vídeos posts (exibição de 4 por semana), abordando conteúdos relevantes como dicas praticas e uteis
para viagens, dicas de roteiros, promoções excepcionais, curiosidades, etc. Os vídeo posts são filmes para internet, com
produção em estúdio.
Doze filmes de até 1 minuto para redes sociais.............................R$ 12.000,00*
*Inclui captação, edição, trilha sonora. Não inclui produção de materiais.
Investimento em SocialAds (impulsionamento dos vídeo posts).................................................R$ 12.500,00*

Seguem dois filmes pilotos já produzidos,
um para os consumidores e outro para os agentes.:

Desenvolvimento de 8 posts mensais nos formatos padrões a serem publicados em uma frequência de 2
por semana. O conteúdo desses posts apoiam e alertam sobre os temas abordados nos vídeos e devem
explorar outros conteúdos a serem definidos diante direcionamento e necessidade da Avirp.
Criação 24 posts redes sociais....................................................................R$ 4.600,00*
*inclui fotos e ilustrações disponíveis em bancos de imagens. Eventuais fotos e ilustrações a serem
produzidas terão custo de produção.
Investimento em SocialAds (impulsionamento dos posts).................................................R$ 6.000,00*

Planejamento Estratégico com definição dos pilares de conteúdo, definição do brand persona, indicadores
de performance, linha criativa (guideline), set up das redes sociais, criação e publicação dos conteúdos,
gestão e gerenciamento envolvendo publicação, acompanhamento, monitoramento e interações nas redes
sociais, geração de relatórios mensais .
Investimento nos 3 meses......................................................................R$ 6.100,00*

Placas de outdoor promovendo a ação e, principalmente, levando as atenções para as
redes sociais. Sugerimos a produção de placas de lona, pois além de durarem mais e
serem mais atrativas, pode-se realizar rodizio de pontos de exibição como elas.

Produção 5 placas em lona......................................................................R$ 4.000,00
Veiculação durante 3 meses....................................................................R$ 18.750,00

Veiculação de jingle e spot em rádio, em emissoras qualificadas. Cabe também alguma
ação como o minuto “Viajar é com a gente”, um programete com dicas e sugestões para
viagens.

Produção Jingle total e com janela............................................................R$4.000,00
Custo por janela ...........................................................................................R$1200,00
Custo estimado de veiculação 3 meses.....................................................R$ 65.000,00

Veiculação de comerciais, sempre em tom de conscientização sobre os benefícios de se
operar com um agente, em emissoras de tvs abertas e fechadas. Uma excelente
alternativa também é o minuto “Viajar é com a gente” em emissoras como o Sbt ou
Record (emissoras menos engessadas e que permitem formatos diferentes por um
excelente custo x beneficio).
Produção comercial 30”...............................................................................R$ 30.000,00
Custo estimado veiculação 30” - 3 meses ................................................R$ 150.000,00
Custo estimado veiculação “Minuto” - 3 meses .......................................R$ 70.000,00

Ações em semáforos. Quando bem realizadas, essas ações chamam muito a atenção das
pessoas, principalmente de famílias que se concentram no mesmo veiculo. Pode chamar
a atenção para a importância e vantagens de se viajar com um agente, através de
encenações de pessoas com malas, outras vestidas de avião, navio e ônibus; placas
falando sobre a importância dos agentes. Podemos, nesse momento, entregar um folder
com alguma comunicação do tipo: 10 motivos para você optar pelo agente de viagens.

Custo estimado 3 meses...............................................................................R$ 14.000,00*

*Empresa terceirizada. Relativo a 6 ações em 3 meses. Inclui produção dos materiais de encenação e figurino
simples.

Mídia em cinema é uma excelente alternativa , pois atingimos os consumidores em um
momento bastante interessante de descontração. Essa mídia impacta muito os
formadores de opinião e permite, inclusive, ações especiais nas salas de cinema
(podemos criar algum Branded Content, premiando casal com uma viagem e gravar tudo
para depois ser exibido e viralizado nas redes sociais).
Custo veiculação 3 meses...............................................................................R$ 18.000,00*
*Referente a uma sala, aproximadamente 26 veiculações mensais. Não inclui honorários sobre mídia.

Folder para ser entregue em escolas, academias, salões de beleza e distribuído nas
ações de semáforo.

Custo produção
3.000 unidades .................................................................................................R$ 750,00*
5.000 unidades .................................................................................................R$ 950,00*
10.000 unidades ...............................................................................................R$ 1.450,00*

Adesivo para carro : Viajar é com a gente.
1.000 unidades ...............................................................................................R$ 3.000,00*
* Faca simples. 5 cm diâmetro.

Storytelling de uma ação social, algo como levar alguma criança simples para conhecer a
Disney, por exemplo, e captar toda essa história, todo o desejo dessa criança, a sua vida
e depois mostrar a alegria dela ao conhecer o Mickey. È , sem dúvida, uma ação que vai
trazer muito retorno para o projeto. Essa ação, depois de editada, será postada nas
redes sociais, visando o compartilhamento. A mensagem dessa ação será a de que o
Agente de Viagem realiza o sonho da viagem da melhor forma.

Custo estimado dessa produção em torno de R$16.000,00. Caso seja de interesse podemos
orçar com mais precisão. Importante levar em conta que essa ação também vai ampliar o
valor dos investimentos nas redes sociais.
Não incluso custo de viagem e estada

Esta proposta não inclui produção de fotos, viagens, estadas.
Os custos são estimados, somente poderão ser formalizados com
precisão depois da proposta avaliada e considerada.

Vale lembrar que a produção realizada para esta ação deve ter uma vida
longa, ou seja, deverá ser usada em outros momentos, independentemente
desta ação inicial. De qualquer forma, seria muito interessante propor a
utilização desta campanha, para outras associações de agentes de viagens
pelo Brasil, o que otimizaria os investimentos, principalmente aqueles
referentes a produção do material.
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