
Reviva o charme do antigo bairro ao estilo carioca  



RESPOSABILIDADES 
O Jornal O Globo lança a exposição “Memórias”. Um momento único para reviver todo o charme do 

seu bairro e o estilo de vida do carioca.   

 

A exposição reúne histórias, curiosidades do bairro. Além disso, traz muita cultura e arte, por meio de 

exposição do acervo O GLOBO e fatos de personalidades cariocas, além de depoimentos e textos de 

grandes jornalistas. 

 

 

 



O PROJETO 

Periodo: 30 dias  

 

Exposição de fotos  + Evento de lançamento com coquetel 

Pocket Memórias -  Revista especial  

Cartão charme do Leblon - Cartão postal  

Publicidade Nativa – Especiall 

Mídia de apoio ao evento  

Mídia Livre  - no site da Infoglobo e Jornal O Globo 

 

 

 



A EXPOSIÇÃO  

Periodo: 30 dias  

Tema: O charme do bairro ao estilo carioca  

Curadoria: 50 fotos do acervo O Globo 

Estrutura: espaço de 30 m² com mobiliário   

(Opção de expositores de madeira ou acrílico¹) 

 

O LANÇAMENTO  

Data: abertura da exposição 

Estrutura: 02 promotoras / coquetel para 150 pessoas 

 

Mídia de apoio – evento:  

¼ de página no noticiário do O Globo chamando para o evento 

 

2 diárias de retângulo na Home do O Globo 

1 diária de half Page na Home do O GLOBO chamando para o evento; 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sujeito a confirmação. Todo projeto é desenvolvido pela Agência O Globo e aprovado em conjunto com o marketing do Cliente. 

 



Pocket Memórias do Bairro 

 
Revista especial com um panorama dos principais  

acontecimentos do evento e do bairro  

 

Conteúdo: historia do bairro, depoimentos exclusivos,  

matéria nativa, fotos, reproduções dos artigos e páginas  

publicadas no jornal O GLOBO.  

 
Formato: 15 cm x 27 cm / fechado / 24 páginas  

Tiragem 5 mil exemplares 

Mídia livre: 01 página dupla / 01 anúncio 4° capa  

 

 

Charme do Bairro 

 
O  público pode levar todo o charme do Rio para  

casa em um cartão postal. São 04 modelos fotos  

ilustram o bairro .  

 

Formato: 15 x 10 cm / impressão  frente e verso  

Tiragem: 5 mil  

Mídia: aplicação logomarca no verso do cartão 

 

 



PUBLICIDADE  

NATIVA  
 
Especial Publicitário com a 

cobertura da exposição, 

imagens do evento 

acompanhadas de um breve 

relato e depoimentos. 

 

 Um convite para as pessoas 

conhecerem e compartilharem  

a exposição.  

 

Formato: 01 matéria especial 

no site O Globo + 1 chamada 

editorial na home do site  

 

 

Mídia livre:  

 

Super leaderbord na pagina 

Rio, com a publicidade nativa 

 

Retângulo no site Rio  

 

 LEBLON REVIVE TODO SEU  

CHARME ATRAVÉS DA MEMÓRIA 

Super leaderbord  

Retângulo 



MÍDIA LIVRE 
 

 

1.500.000 impressões  de Pushdown nos sites Rio e O Globo 

 

1 Diária de Welcome Ad  

 

2 anúncios de 5 col x 40 cm no Ela 

 

1 Publicidade Nativa 

 

01 página dupla / 01 anúncio 4° capa no pocket Memorias  

 

01 retângulo site Rio  

 

 

MÍDIA DE APOIO 
 

1 diária de Half Page na Home do O GLOBO chamando  

para o evento; 

 

2 diárias de retângulo na Home do O Globo 

 

  

¼ de página no noticiário do O Globo chamando para  

o evento 

 

 



A Agência O Globo será responsável pela 

concepção, projeto editorial e produção da 

exposição  As etapas de validação do projeto 

gráfico, texto e provas digitais serão feitas em 
conjunto com o cliente 

RESPOSABILIDADES 



+ de 900  
vídeos  

+ de  

10 mil  
infográficos 

 

+ de  

10 milhões  
de imagens  
e 2 milhões  
de páginas 

 

+ de  

10 milhões  
de artigos  

e reportagens 

 
 

Com mais de 40 anos de experiência na cobertura de fatos do Brasil e do 

mundo, a Agência O Globo distribui reportagens, fotografias, colunas e 

coberturas especiais dos jornais O Globo, Extra e seus respectivos sites.  



bianca.loechel@oglobo.com.br 

CONSULTE NOSSOS 

VALORES 

(21) 2534-9741 


