Site rdc tv

O site da RDC TV foi desenvolvido de forma a
ser adaptável, funcionando em todas as plataformas
que contenham navegador de internet.
O site também conta com integração com nossos
canais digitais e espaços para divulgação
de produtos e serviços.

DE SEGUNDA A SEXTA | DAS 9H30m às 10h30m
Armando Burd inicia as manhãs dos gaúchos com as principais notícias
do Rio Grande do Sul. A vasta experiência do jornalista, resulta em notícias
entregues de forma dinâmica e objetiva.

PATROCÍNIO
opções

frequência
Média mensal

Entrega comercial
Com 30”

Vin 5”

Mensal

chamadas

Valor tabela
patrocínio

1

22

1

2

20*

R$ 84.456,00

2

22

0

2

20*

R$ 44.064,00
*CHAMADAS INDETERMINADAS

categoria | jornalismo
Faixa Etária predominante | 45 - 54 anos
alcance | 118.478 pessoas
percentual de público | 77% masculino • 33% feminino

DE SEGUNDA A SEXTA | DAS 10H30m às 12h
Com apresentação de Cris Barth, o programa Pode Chegar é um convite para
o público entrar na nossa revista eletrônica onde é aborbado assuntos do cotidiano,
entrevistas, questões que estão bombando na internet, receitas e tudo aquilo que
a gente conversa com os amigos quando estamos na sala ou na cozinha de casa.

PATROCÍNIO
opções

frequência
Média mensal

Entrega comercial
Com 30”

Vin 5”

Mensal

chamadas

Valor tabela
patrocínio

1

22

1

2

20*

R$ 84.456,00

2

22

0

2

20*

R$ 44.064,00
*CHAMADAS INDETERMINADAS

categoria | entretenimento
Faixa Etária predominante | 45 - 55 anos
alcance | 72.925 pessoas
percentual de público | 31% masculino • 69% feminino

DE SEGUNDA A SEXTA | DAS 12H às 13h
Apresentado por Guilheme Paaz, o RDC Esporte é dedicado para todos
apaixonados por esportes, apresentando as modalidades esportivas
praticadas no estado, com lugar especial para o futebol da dupla GreNal,
tudo isso com muita interatividade e descontração.

PATROCÍNIO
opções

frequência
Média mensal

Entrega comercial
Com 30”

vin 5”

Mensal

chamadas

Valor tabela
patrocínio

1

22

1

2

20*

R$ 101.200,00

2

22

0

2

20*

R$ 52.800,00
*CHAMADAS INDETERMINADAS

categoria | esporte
Faixa Etária predominante | 25 - 44 anos
alcance | 140.196 pessoas
percentual de público | 94% masculino • 6% feminino

DE SEGUNDA A SEXTA | DAS 15H às 17h30
Cláudio Andrade e Cris Viegas trazem as principais notícias do Rio Grande
do Sul e do mundo através do PORTAL RDC e, acompanhados da equipe de
reportagem pelas ruas, o time de jornalismo da RDCTV atualiza os
telespectadores em tempo real. Os especialistas são entrevistados em
estúdio ou de forma online de qualquer lugar do mundo.

PATROCÍNIO
opções

frequência
Média mensal

Entrega comercial
Com 30”

Vin 5”

Mensal

chamadas

Valor tabela
patrocínio

1

22

1

2

20*

R$ 84.456,00

2

22

0

2

20*

R$ 44.064,00
*CHAMADAS INDETERMINADAS

categoria | jornalismo
Faixa Etária predominante | 25 - 34 anos
alcance | 102.112 pessoas
percentual de público | 69% masculino • 31% feminino

Terças e quintas | às 16H30m
Apresentado por Giana Trevisan, o programa Na Medida é um quadro
dentro do Portal RDC que busca passar aos internautas e telespectadores
da RDC o modelo de um comportamento ideal, sem excessos de uma
maneira leve e equilibrada. A ideia é trazer dicas, informações diferenciadas
e entrevistas sobre saúde, beleza, moda e bem estar.

PATROCÍNIO
Opções

frequência

2x na semana

Média mensal

1

8,6

Entrega comercial
Com 30”

vin 5”

1

2

Mensal

chamadas

Valor tabela
patrocínio

20*

R$ 41.225,84
*CHAMADAS INDETERMINADAS

categoria | quadro
Faixa Etária predominante | 35 - 54 anos
alcance | 21.737 pessoas
percentual de público | 70% masculino • 30% feminino

DE SEGUNDA A SEXTA | DAS 17H30 às 18h30
Newton Kalil inova o formato de programa de receitas, onde o espectador recebe
informações, ouve as origens e experiências dos protagonistas e confere o que
acontece no mundo da gastronomia. Com a participação de chefs renomados,
empreendedores, executivos, profissionais liberais, pesquisadores gastronômicos
a pessoas vinculadas à produção de alimentos e bebidas.

PATROCÍNIO
opções

frequência
Média mensal

Entrega comercial
Com 30”

Vin 5”

Mensal

chamadas

Valor tabela
patrocínio

1

22

1

2

20*

R$ 84.456,00

2

22

0

2

20*

R$ 44.064,00
*CHAMADAS INDETERMINADAS

categoria | entretenimento
Faixa Etária predominante | 25 - 34 anos
alcance | 62.389 pessoas
percentual de público | 80% masculino • 20% feminino

DE SEGUNDA A SEXTA | DAS 18H30 às 20h
Um dos mais tradicionais programas de entrevistas e debates da TV gaúcha,
com mais de 25 anos, é exibido no início das noites na RDCTV.
Sempre com convidados de diversas áreas e muito bem informados,
José Silvas comanda a pauta que trata dos principais acontecimentos
da atualidade na economia, na política e no esporte.

PATROCÍNIO
opções

frequência
Média mensal

Entrega comercial
Com 30”

Vin 5”

Mensal

chamadas

Valor tabela
patrocínio

1

22

1

2

20*

R$ 84.456,00

2

22

0

2

20*

R$ 44.064,00
*CHAMADAS INDETERMINADAS

categoria | jornalismo
Faixa Etária predominante | 35 - 75 anos
alcance | 102.602 pessoas
percentual de público | 80% masculino • 20% feminino

DE SEGUNDA A SEXTA | DAS 21H30m às 22h
No horário nobre, Carolina Aguaidas comanda O RDC NEWS, com
a análise dos principais fatos do dia no Rio Grande do Sul, entrada
ao vivo de jornalistas de diferentes regiões do Estado, trazendo
temas polêmicos e relevantes para o estado.

PATROCÍNIO
opções

frequência
Média mensal

Entrega comercial
Com 30”

vin 5”

Mensal

chamadas

Valor tabela
patrocínio

1

22

1

2

20*

R$ 94.825,00

2

22

0

2

20*

R$ 46.525,00
*CHAMADAS INDETERMINADAS

categoria | jornalismo
Faixa Etária predominante | 45 - 54 anos
alcance | 118.478 pessoas
percentual de público | 75% masculino • 35% feminino

DE SEGUNDA A SEXTA | DAS 22H às 00h
No programa Cruzando as Conversas, Renato Martins propõe
debates aprofundados sobre os temas que impactam a vida da
população gaúcha. Prezando pela pluralidade de ideias, o programa
apresenta convidados com diferentes pontos de vista, sobre o mesmo
tema e repercutem assuntos estaduais e nacionais.

PATROCÍNIO
opções

frequência
Média mensal

Entrega comercial
Com 30”

Vin 5”

Mensal

chamadas

Valor tabela
patrocínio

1

22

1

2

20*

R$ 84.456,00

2

22

0

2

20*

R$ 44.064,00
*CHAMADAS INDETERMINADAS

categoria | jornalismo
Faixa Etária predominante | 35 - 44 anos
alcance | 99.930 pessoas
percentual de público | 67% masculino • 33% feminino

sábados| Das 19h às 20h
O Evidência na TV é um braço audiovisual da revista Em Evidência.
O programa propõe debates sobre política, economia e negócios,
sob o comando de Voltaire Santos e Lucio Vaz.

PATROCÍNIO
opções

frequência
Média mensal

Entrega comercial
Com 30”

vin 5”

Mensal

chamadas

Valor tabela
patrocínio

1

4.3

1

2

20*

R$ 27.636,32

2

4.3

0

2

20*

R$ 20.058,32
*CHAMADAS INDETERMINADAS

categoria | entretenimento
Faixa Etária predominante | 35 - 54 anos
alcance | 9.069 pessoas
percentual de público | 70% masculino • 30% feminino

Todos os dias| ao longo da programação
O Drops Conversa com Especialista , apresentado por Paulo Viana,
tem a missão de conscientizar a audiência da RDCTV.
Veiculado diariamente, nos intervalos da grade de programação, o Drops
conta com a participação dos melhores especialistas em saúde do Rio Grande
do Sul, do Brasil e do mundo, trazendo dicas e as novidades da área de saúde.

PATROCÍNIO
Opções

frequência

2x na semana

Média mensal

1

8,6

Entrega comercial
Com 30”

vin 5”

1

2

Mensal

chamadas

Valor tabela
patrocínio

20*

R$ 41.225,84
*CHAMADAS INDETERMINADAS

categoria | jornalismo
Faixa Etária predominante | 35 - 54 anos
alcance | 9.069 pessoas
percentual de público | 70% masculino • 30% feminino

Programação | segunda à sexta

09:30 – 10:30

10:30 – 12:00

12:00 – 13:00

15:00 – 17:30

17:30 – 18:30

Programação | sábado

19:00– 20:00

18:30 – 20:00

21:30 – 22:00

22:00 – 00:00

