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U
m 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.
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“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 www.antenadostv.com.br O
programa tem alcançado audiência varia entre 150 mil a 400 mil visualizações mensal.

www.antenados.com.br
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Exploramos diferentes temas:
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além de associar o produto ou serviço a pessoas , inteligentes e reconhecidas. Atuando há dezesseis anos

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

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.

www.antenados.com.br
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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 ANTENADOS. Além da visibilidade, o anunciante divulga sua marca e se associa a uma mídia

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

www.antenados.com.br
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CONTATOS COMERCIAIS
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