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Um programa na web que é exatamente a porta que faltava para 
incentivar os formandos em Comunicação Social. “Antenados TV” é o reflexo 
da falta de oportunidade e da participação direta da criatividade dos jovens 
da cidade. 
A intenção é dar variável e opções que temos à nossa disposição. 

“Antenados tv ” é um programa não para competir, mas para preencher este 
espaço que não era valorizado. É uma nova mentalidade, mais consciente, 
alegre, moderna, mas não modista. É consumidora, mas não consumista. 
Saudável, malhadora, estudiosa, mas também criativa, inteligente, 
polivalente e muito, muito interessante e principalmente cultural.

Variado, rápido, visual, musical. Falamos não apenas dos universitários, mas 
das atitudes, a participação dos telespectadores, ouvintes e leitores através de 
consultas, fóruns, dicas e conselhos de profissionais de diversas áreas, como 
por exemplo, manifestações de esportes radicais. 
Com uma duração de 30 minutos Antenados tv é exibido todos os sábados 
apartir das 12 hs pelo  portal web  portal web   O www.antenadostv.com.br
programa tem alcançado audiência varia entre 150 mil a 400 mil visualizações mensal. 
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ANTENADOS é o meio jovem de comunicação de Brasília. É uma revista que tem personalidade e 

estilo. Único no segmento, no formato, no conteúdo e principalmente no público alvo.

        O  atende a um público que até então  não  fora valorizado. E foi partindo desse ANTENADOS

princípio que desenvolvemos a ideia de comunicar a quem mais entende de consumo: o jovem. A revista 

ANTENADOS tem uma tiragem de 50 mil exemplares e é encontrada nos locais estratégicos da cidade.

       ANTENADOS é uma mídia extremamente formadora de opinião consolidada na cidade, com 

um reconhecimento do público a qual é direcionado e na qual traz flexibilidade de formatos publicitários, 

além de associar o produto ou serviço a pessoas , inteligentes e reconhecidas. Atuando há dezesseis   anos 

no mercado de Brasília, já possui um público cativo que confere credibilidade ao produto associado a 

marca . Além da visibilidade, o anunciante divulga sua marca e se associa a uma mídia ANTENADOS
jovem, moderna e atual. , a idéia jovem de Brasília.ANTENADOS
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Exploramos diferentes temas:

Turismo - Os melhores destinos próximos de Brasília

Férias - quais os melhores lugares para a ocasião

Evento - Lista das festas e acontecimentos para semana seguinte.  
     
Moda – Dicas e recomendações para usar no dia-a-dia

Comportamento - Curiosidades sobre as atividades na cidade, lojas de. 
Conveniência, profissões inusitadas. 

Saúde - Dicas sobre Tratamentos e Soluções Estéticas, atividades físicas e sua 
tendências.

Música – São exibidos trechos de três clipes, em que o telespectador vota no seu 
favorito por meio do site, e o vencedor é exibido na íntegra, na semana seguinte.
 
Cultural – Um quadro de 2 min. que relata toda a Arte e Cultura do DF: eventos, 
exposições, seminários etc.
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Faculdade – Debates sobre temas atuais de interesse acadêmico de determinada 
Faculdade e assuntos de interesse apresentado pelos alunos da mesma. 

Uma oportunidade para todos aqueles que buscam uma chance de expor suas 
idéias sobre lazer, saúde, educação, comportamento tendências ou moda. 

Tecnologia - Gravações externas e em estúdio com equipamento profissional 
para televisão. Qualidade beta-cam. Edição em ilha beta-cam com computação 
gráfica disponível e pós-produção com efeitos visuais e técnicas de 
processamento de imagens.

A produção envolve todas as etapas necessárias à realização de um programa de 
televisão, especialmente: pauta, produção, comunicação, figurino, cabelo, 
maquiagem, texto, iluminação, gravação de áudio e imagens, direção, edição, 
copiagem, exibição, transmissão, divulgação, transporte, comercialização, 
contatos, registro, documentação, entre muitos outros. 
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CONTATOS COMERCIAIS 

Diretora Presidente: Beth Caomon

Diretora Presidente: Mônica Alves

Endereço Comercial

EQRSW 7/8 LT 01 SL 215 ED . MONUMENTAL  SUDOESTE – Brasilia DF
 CEP : 70.675.760

B&M 10 PRODUÇÕES  - CNPJ – 11.047.386/0001-03

Telefone:

(61) 3546 3439 / 98649 0522

antenados@antenados.com.br
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