


Como foram as
temporadas de 2020?

• 9 episódios exibidos ao vivo em apenas  
quatro meses

• 12 horas de conteúdo gratuito

• Mais de 1,7 MILHÃO de

PESSOAS ALCANÇADAS
pelas redes sociais da ABSOLAR

• 25 empresas parceiras

• 6 mil inscritos

• Confira o histórico em: absolarinside.org.br



• Direção e apresentação profissionais
• Experts da ABSOLAR

• Solução omnichannel – divulgação em
10 canais diferentes

• Série de 8 episódios garante  
exposição ao longo do ano inteiro

• Página de acesso responsiva e de fácil  
navegação

• Plataforma de transmissão exclusiva
• Servidor de 1GB de internet dedicado

• Pautas relevantes e atuais
• Reportagens especiais
• Participação dos principais  

especialistas nacionais e  
internacionais do mercado, governo e  
academia

Equipe

Exposição

Tecnologia

Conteúdo

O programa 
de TV digital 

da ABSOLAR:
interatividade,  

visibilidade e 
conteúdo



8 episódios temáticos ao
longo do ano

*Temas e datas sujeitos à alteração

Usinas 
híbridas

Construção civil 
e habitação 

popular

Financiamento

Mudanças  
climáticas

Novos modelos 
de negócios

Sistemas
off-grid

Solar na 
educação

BIPV



Benefícios que você só  
encontra no ABSOLAR Inside

MESA REDONDA
Participação de um porta-voz da empresa no debate (20 minutos) do
programa, junto da apresentadora, âncora, entrevistados e demais
parceiros. Entrada ao vivo de forma remota

PRESENÇA DE MARCA
Exibição de vídeo de 15’’ no intervalo comercial do programa (a ser
produzido pelo parceiro)

+ inclusão de QR code, com acesso direto à sua página pelos
espectadores

+ Inclusão de logo na abertura do programa na vinheta que anuncia o
top de 7 segundos

LOGOMARCA OU PRODUTO ANIMADO
Inserção de logo ou produto no tamanho 320 x 120 pixels durante
exibição do programa



Cotas de participação

BENEFÍCIOS Anfitrião Diamante Ouro Prata

QUANTIDADE DE COTAS 1 2 4 8

PRÉ-PROGRAMA

Um post exclusivo nos stories das redes sociais da ABSOLAR
com impulsionamento e acesso direto para a página indicada
pela empresa

 

Banner e mensagem (até 100 caracteres) divulgados na
newsletter pré-programa, a ser encaminhada aos inscritos horas  
antes de cada episódio

1200 x 600 px 600 x 400 px

Logomarca divulgada ao lado dos demais parceiros no post  
impulsionado de convite nos stories das redes sociais da  
ABSOLAR

   

Logomarca divulgada no e-mail convite do programa a ser  
enviado ao mercado

   

Logomarca incluída no card do convite do programa a ser 
enviado pelo WhatsApp    

Logomarca com hiperlink na página de inscrição para 
participação do programa

   



BENEFÍCIOS Anfitrião Diamante Ouro Prata

QUANTIDADE DE COTAS 1 2 4 8

DURANTE O PROGRAMA

Participação de porta-voz da empresa em vídeo no horário  
nobre do início do episódio, dando as boas-vindas aos
espectadores



Participação de um porta-voz da empresa na mesa redonda
(20 minutos) do programa  

Exibição de vídeo de 15'' (a ser produzido pela empresa) no  
intervalo comercial do programa, com inclusão de QR Code  

Inclusão de logomarca na abertura do programa na vinheta que  
anuncia o top de 7 segundos   

Divulgação de chamada e ou imagem em formato 
animado (320x120 pixels), com duração de até 5 segundos 
durante a  exibição de cada episódio (a ser produzido pela 
empresa)

  

Logomarca na área randômica da plataforma de transmissão do  
programa   

Logomarca na tela final de agradecimentos do programa    

Cotas de participação



BENEFÍCIOS Anfitrião Diamante Ouro Prata

QUANTIDADE DE COTAS 1 2 4 8

PÓS-PROGRAMA

Recebimento de métricas personalizadas de alcance da  
sua marca  

Recebimento dos leads (nome, telefone e e-mail) dos inscritos
que autorizarem o envio   

Banner com hyperlink no Resumo Executivo enviado aos
inscritos 48h após cada episódio 1200 x 800 px 1200 x 500 px 1200 x 170 px

Logomarca com hyperlink no Resumo Executivo    

Cotas de participação

Muitas cotas anfitrião e diamante já se esgotaram. 
Fale com a gente e confira os temas que ainda estão disponíveis!



Fale com a gente e confira as confições para a sua empresa!
11 3197-4560

11 98943-6122 (Nathália Buzetto) 

eventos@absolar.org.br

Fala, ABSOLAR

ABSOLAR

ABSOLAR_Brasil ABSOLARBrasil

absolaroficial www.absolar.org.br


