CAMPANHA RBSTV
PLANO DE AÇÃO: Veiculamos o VT de 30” da Campanha de Conservação do Solo e Água em
horários estratégicos numa programação que tivesse afinidade com a SARGS, e que atingisse o
público alvo relevante para campanha, como BOM DIA RS, GALPÃO CRIOULO e GLOBO RURAL.
Além disso, utilizamos uma grande parte da mídia em programas de grande audiência como
JORNAL DO ALMOÇO, RBS NOTÍCIAS, PEQUENAS EMPRESAS GRANDES NEGÓCIOS, para atingir
a grande massa da população do interior do estado. Como bonificação tivemos duas inserções
no HORA UM.

CAMPANHA DIGITAL

PLANO DE AÇÃO: Utilizamos uma estratégia complementar à feita em RBSTV para potencializar
um público diferente, inovador e digital. Trabalhamos com MÍDIA DISPLAY em dois formatos
distintos sendo 50.000 impressões no formato RETÂNGULO MÉDIO e 50.000 impressões no
formato MEGA BILLBOARD. Para potencializar GEOLOCALIZAMOS a mídia nas praças onde
tivemos campanha de TV. No formato MEGA BILLBOARD conseguimos incorporar dentro do
anúncio o VT que foi ao ar na RBSTV tornando a peça muito mais atrativa. Não tínhamos uma
métrica estabelecida, porém todo click era direcionado para o site da SARGS na área referente
à campanha.
NÚMERO TOTAL DE IMPRESSÕES: 100.000

Link de direcionamento: https://www.sargs.com.br/category/parceria-sargs-syngenta/

CAMPANHA EM ZERO HORA

CADERNO NORTE E NOROESTE: Caderno encartado na SUPEREDIÇÃO DE ZERO HORA do dia
27/06/2020. Esse caderno tem uma tiragem de 11.000 exemplares e é distribuído em 06 Centro
de Distribuição diferentes (Santa Rosa, Santo Ângelo, Cruz Alta, Frederico Westphalen, Passo
Fundo e Erechim) num total de 225 cidades nas regiões Norte e Noroeste do Estado. SARGS
patrocinou a SESSÃO AGRO do Caderno. O aproveitamento desse patrocínio é MEIA PÁGINA DE
ANÚNCIO, SELO na sessão. O conteúdo dessa sessão foi desenvolvido e pensando para a SARGS
tendo como problemática o tema “Como combater a estiagem que afeta as lavouras?”. Tivemos
também a edição no Flip da Zero Hora Digital.
TIRAGEM: 11.000 exemplares
CIRCULAÇÃO: 225 cidades

CAMPANHA EM ZERO HORA

CADERNO CAMPO & LAVOURA: No dia 04 de julho veiculou dentro da SUPEREDIÇÃO de ZERO
HORA O caderno Campo e Lavoura Especial do Mês do Cooperativismo que teve foco no
Crescimento Sustentável e como as cooperativas estão driblando os momentos de crise
causados pela pandemia e estiagem de grandes proporções. Tivemos também a edição no Flip
da Zero Hora Digital.
TIRAGEM: 66.000 exemplares
CIRCULAÇÃO: Estado

