


MÚLTIPLAS MÍDIAS 
E OPORTUNIDADES...

Somos o maior grupo de 
comunicação do Norte do país.

Nossos veículos são líderes de 
audiência e têm décadas de 

credibilidade junto à opinião pública.

Oferecemos oportunidades de 
comunicação em diferentes formatos, 

mídias e plataformas.



Carinhosamente chamada de Cidade das Mangueiras, Belém do Pará 
comemora 404 anos no dia 12 de janeiro de 2020. Momento oportuno 
para homenagens e declarações rasgadas de amor e respeito a essa tão 

distinta metrópole amazônica.

No paneiro de sensações que oferece, Belém é lugar de cheiros, cores, 
sabores e ritmos que envaidece seus conterrâneos e encanta visitantes.

Belém é uma cidade viva, que chora de alegria todas as tardes e que 
gargalha de calor humano o ano inteiro. É morena, é cheirosa, é 

gostosa, é abundante , Belém é pra ver e sentir!

NOSSA MAGUEIROSA!



“TU ÉS DE ONDE, 
PEQUENA?”
A cidade foi fundada em 12 de janeiro de 1616 pelos portugueses e 
inicialmente chamada de Santa Maria de Belém do Grão Pará.

Hoje, Belém exerce grande influência na região Norte do país e  leva 
sua rica cultura para importantes eventos nacionais e internacionais; 
além de possuir a maior procissão católica do mundo, o Círio de 
Nazaré, e ser eleita a Cidade Criativa da Gastronomia pela Unesco. População 

Grande Belém 
estimada [2019]
2.505.242 pessoas
Fonte: IBGE 



Os convidados ficarão livres para registrar, 
em vídeo e foto (ambos tipo selfie), sua 
intimidade com a cidade e sua gastronomia. 
Esse conteúdo será publicado na plataforma 
LibPlay, em OLiberal.com. 

BELÉM 
PRA 
VER E 
SENTIR!

Para comemorar o 
aniversário da Cidade 

Morena, convidaremos 
10 personalidades locais 
para testemunharem o 
seu amor por Belém e 

mostrarem, para nossos 
leitores e internautas, o 
seu cantinho especial na 

cidade. Nossos 
convidados também 

farão um vídeo 
preparando a sua 
receita paraense 

predileta.



MANO, 
VEM TE 
MOSTRAR!
SUGESTÕES DE 
PERSONALIDADES
DA NOSSA TERRA
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É FESTA DE APARELHAGEM!

+IMPRESSO DIGITAL RÁDIO+

+ DE 3 MILHÕES
LEITORES QUALIFICADOS 

E FORMADORES DE 
OPINIÃO

+ DE 2 MILHÕES
DE USUÁRIOS

+ DE 270 MIL
OUVINTES NAS 

RÁDIOS
Para marcar e 

amplificar a data, 
o Grupo Liberal
desenvolveu um 

projeto de 
comunicação 
cross media e 
cross content.



Foco em quatro pilares de comunicação

BOCA DE JAMBÚ!

História
Da Cidade

Homenagem
404 Anos

Gastronomia 
Regional

Lazer & 
Cultura



VEM FORTE QUE 
EU SOU DO NORTE!

FORMADORES DE 
OPINIÃO

PARCEIROS 
COMERCIAIS

SOCIEDADE

Para impactar

CONSUMIDORES



JÁ QUERES! 

O principal objetivo deste projeto é conquistar a audiência por meio 
de conteúdos atraentes e formatos inovadores. Agora, conheça nossa 

proposta de mídia comemorativa para o mês de janeiro de 2020.

Série de 
Vídeos 
& Fotos 
Selfies

Programetes 
de Rádio

Chamadas 
nas Redes 

Sociais

Anúncios de 
envolvimento

Envolver a audiência

Galeria de 
fotos e 

Receitas 



ANÚNCIOS  #BELEMPRAVERESENTIR
Caderno Cultura

Formato: ¼ de página
Com Marca do Patrocinador

Total: 10

Preparamos um mês de homenagens aos 404 anos da cidade das 
mangueiras com anúncios de divulgação do projeto 

#BELEMPRAVERESENTIR, publicados nos dias de lançamento dos 
conteúdos de vídeos e fotos em OLiberal.com – 02, 05, 07, 09, 12, 16, 

19, 23, 26 e 30/01/2020.

Será utilizado QR Code para direcionar os leitores ao OLiberal.com e 
LibPlay , onde estarão disponíveis os vídeos e a galeria de fotos.



BANNER NO TOPO DA PÁGINA
DA SÉRIE DE VÍDEOS & FOTOS
Com Marca do Patrocinador

Formato 970 x 250 px
adaptado para PC, Tablet e Mobile

Banner do projeto 
#BELEMPRAVERESENTIR no topo da 
página da série de fotos  e vídeos . O 

banner ficara em exibição de 02 a 
31/01/2020.

SÉRIE DE VÍDEOS & FOTOS
SELFIES #BELEMPRAVERESENTIR

Total: 10 Episódios

A série de fotos  e vídeos (até 10’) 
será publicada na plataforma LibPlay, 
em OLiberal.com. Os episódios serão 
lançados nos dias 02, 05, 07, 09, 12, 

16, 19, 23, 26 e 30/01/2020.

Os episódios terão destaque na 
home de OLiberal.com.



REDES SOCIAIS
TWITTER, FACEBOOK E INSTAGRAM 

(story e IGTV)

A série de fotos  e vídeos #BELEMPRAVERESENTIR será divulgada 
e impulsionada nos perfis  de OLIBERAL.COM nas redes.

01 postagem nos perfis de OLiberal.com nestas redes sociais a 
cada episódio lançado.

A série também  será postada no IGTV de @OLIBERAL, 
adaptando o vídeo para o formato do recurso do aplicativo.



PROGRAMETE 30”
#BELEMPRAVERESENTIR 

Com Assinatura de 05” do Patrocinador

Programetes com a história e curiosidades da 
cidade de Belém, exibidos em todas as 

emissoras que compõem a Rádio Liberal FM.

Período de veiculação: 02 a 31/01/2020

Frequência: 05 vezes ao dia, de segunda a 
domingo

Total Geral: 150 inserções



EDITORIA TROPPO 
#BELEMPRAVERESENTIR 

Formato: 1 página
Com Marca do Patrocinador

Total: 04

Editoria especial na revista Troppo+Mulher em 
homenagem aos 404 anos de Belém. Com Fotos inéditas e 

receitas das personalidades escolhidas para o projeto 
#BELEMPRAVERESENTIR.

Veiculação: Edições dos dias 05, 12, 19 E 26/01/2020.

Será utilizado QR Code para direcionar os leitores ao 
OLiberal.com e LibPlay , onde estarão disponíveis os vídeos 

e a galeria de fotos.



CRONOGRAMA

JANEIRO 2020

ANÚNCIOS  #BELEMPRAVER

SÉRIE DE VÍDEOS & FOTOS
SELFIES

PROGRAMETES

SÉRIE DE VÍDEOS & FOTOS

DIVULGAÇÃO E IMPULSIONAMENTO

DURAÇÃO DO PROJETO: 02 A 31 DE JANEIRO DE 2020

EDITORIA TROPPO #BELEMPRAVER


