
KIT Mídia



Proposta de Mídia

Apresentação

A Gostei Network LLC. há mais de 2 anos no Estado de Maryland, USA

tem sido o canal de entretenimento para a comunidade brasileira nos Estados Unidos

pela internet.

Com 4 canais Sendo 2 de Radio Web e 2 de TV Web com conteúdos

Pop e Gospel que podem serem acessados pelo nosso Site interativo e Aplicativo

para sistemas Android, Windows Phone e IOS, com alcance mundial pela Internet!

Nossa infra-estrutura possibilita a transmissão da nossa programação

24h por dia com os mais variados conteúdos, programas de Radio e de TV com

grandes sucessos do passado e da atualidade, para que nossos ouvintes se divirtam,

fiquem bem informados, ganhem prêmios, participem de promoções e tenham um

catálogo de compras e serviços através dos nossos parceiros e anunciantes.

Criada em 2016 a partir da expertise de mais de 20 anos no mercado

audiovisual, a Rede Gostei de Comunicação foi idealizada por Jonas Lima.

Com passagens pela Rede Globo de Televisão SP, TV Bandeirantes SP,

Rede Record e ESPN Brasil SP, Radio RBC AM e FM e Radio Aliança AM de Goiânia,

e ainda em São Paulo teve passagem na Rede Internacional de Comunicação na

Nossa Rádio 91,3FM e pela Rit TV (UHF) e Rádio ABC de Santo André, SP.
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Após este período de experiências profissionais, decidiu inovar ao se mudar de país.

Depois de uma vivência no exterior, Jonas retornou ao Brasil com uma

bagagem excepcional, pronto para colocar em prática os novos conceitos aprendidos

no Canadá.

Atualmente nos Estados Unidos Jonas Lima traz a Gostei Network para

toda comunidade brasileira, fazendo crescer ainda mais suas possibilidades de

sucesso. É assim que surge as inovações que são implementadas na Rede tanto no

Brasil como no exterior.

Nós da Gostei Network acreditamos que o seu sucesso também é o

nosso sucesso! Por isso, fazemos investimentos recorrentes para atrair novos

parceiros anunciantes. Oferecemos um serviço de qualidade a um preço imbatível.

Duvida? É só dar uma olhada no que te aguarda...

“A propaganda é a alma do negócio” 

“Quem não é visto, não é lembrado”!
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Visando o sucesso de sua marca nós da Gostei Network convidamos você para fazer

parte deste sucesso que esta crescendo dia após dia alcançando mais audiência de

hora em hora através de nossas programações.

São 4 janelas para publicidade de sua empresa, não perca mais tempo venha ser

nosso parceiro.

Nós da Rede Gostei de comunicação temos a garantia de um bom negócio e a

certeza de um bom retorno!

Faça de sua Marca um sucesso, anuncie conosco!

Jonas Lima

Patrícia Lima

Diretores Executivos
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Publicidade de nossa Rede

Fanpage

Através de nossas campanhas de publicidade nas Redes Sociais, Facebook,

Instagram e Twiter,sua marca ganha mais visibilidade.
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"Proposta de Mídia de Rádio"

4 Canais para publicidade de sua marca na Gostei Pop e Gostei Gospel.

Valor por Inserção e Testemunhal nas Radios Gostei Pop e Gospel

INSERÇÕES de 30 segundos cada de Segunda a Sexta

Períodos disponíveis:

• 6am às 12am - $ 5.00 

• 12pm às 6pm - $ 4.00

• 6pm às 12pm - $ 4.50

• 12am às 6am - $ 3.00

(OBS* Mínimo de inserções de 3x ao dia)

*** Pacotes promocionais para divulgação de músicas (Cantores, Cantoras, Bandas,

Duplas, etc...) Faça uma cotação com nosso departamento comercial***

“Pacotes promocionais para 3 meses de publicidade”

5 Inserções de 30 segundos por dia - (5% desconto)

(produto propagado 150 x durante o mês)*

10 Inserções de 30 segundos por dia – (7% desconto)

(produto propagado 300 x durante o mês)*

15 Inserções de 30 segundos por dia – (10% desconto)

(produto sendo propagado 450x durante o mês)*
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TESTEMUNHAL nas TVs Pop e Gospel

INSERÇÕES de 60 segundos cada de Segunda a Sexta

Períodos disponíveis:

• 6am às 12am - $ 20.00

• 12am às 6pm - $ 15.00

• 6pm às 12pm - $ 10.00

(OBS* Mínimo de inserções de 3x ao dia)

Pacotes promocionais para 3 meses de publicidade

• 5 Testemunhais de 1 minuto por dia – 5% de desconto

(produto propagado 150 x durante o mês)*

• 10 Testemunhais de 1 Minuto por dia – 10% de desconto

(produto propagado 300 x durante o mês)*

• 15 Testemunhais de 1 minuto por dia – 20% de desconto

(produto propagado 450 x durante o mês)*
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“Proposta para Locação de horários na

Gostei Gospel Tv web”

Gostei Gospel Rádio

Das 12am às 06am – Por hora $ 20.00

Das 06am às 12pm – Por Hora $ 60.00

Das 12pm às 6pm – Por Hora $ 40.00 

Das 6pm às 12am – Por Hora $ 30.00

Gostei Gospel TV

Das 12am às 06am – Por hora $ 50.00

Das 06am às 12pm – Por Hora $ 120.00

Das 12pm às 6pm – Por Hora $ 80.00

Das 6pm às 12am – Por Hora $ 60.00

(“Preço promocional para contratos de 6 meses”)

***Para arrendamento das 24 horas da Gostei Gospel Rádio e Tv Web, 

consulte-nos...
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"Proposta de Mídia de TV Web"

Valor por Inserção e Merchant na Gostei TV

Preço promocional para 6 meses de contrato

• 4 Inserções de 60 segundos por dia – $ 120.00 (mensal)**

• 8 Inserções de 60 segundos – $ 220.00 (mensal)**

• 15 Inserções de 60 segundos – $ 460.00 (mensal)**

✓ Merchant (produzido por um profissional indicado pela Gostei para apresentação de

seu produto em nossa programação com 1 minuto de duração, podendo ter sua

participação de alguém indicado por você de sua empresa) adicional de $ 100.00

(mensal)

✓ 1 Testemunhal ao vivo no Estúdio da Gostei Pop ou Gospel $ 80,00 por 1 minuto.



RGC – Silver Spring – MD  / T. +1 (240) 636 8543 / +1 (240) 636 8544

“Alguns Parceiros da Rede"

Agora só falta você! Venha...
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“Sua Marca em nosso Aplicativo"

Anuncie conosco!

Sua marca em todas as 

plataformas digitais, 

inclusive em nosso 

aplicativo personalizado
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“Sua Marca nossa prioridade”

Entre em contato com nosso departamento comercial: 

T. +1 (240) 636 8544

Patrícia Lima

Diretora Executiva e Comercial

Anuncie conosco!


