


O OFFSIDE é um projecto humorístico do Record que 

recorre aos melhores casos da semana futebolística 

nacional e internacional.  

São pequenas histórias humorísticas baseadas na 

actualidade do desporto rei e não só… 

Um programa original que cruza sátira desportiva com 

animação baseada nas figuras de estrelas nacionais e 

internacionais. 

Com mais de meio milhão de vídeos vistos na primeira 

edição, vamos nesta nova edição trazer episódios ainda 

mais dinâmicos e sempre actualizados. 

Um episódio por semana, com cerca de 1 minuto, onde o 

humor marca pontos, num total de 13. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

OFFSIDE  
O QUE É? 

O OFFSIDE é um projecto humorístico do 

Record que recorre aos melhores casos da 

semana futebolística nacional e internacional.  
 

São pequenas histórias humorísticas baseadas 

na actualidade do desporto rei e não só… 
 

Um programa original que cruza sátira 

desportiva com animação baseada nas figuras 

de estrelas nacionais e internacionais. 
 

COM MAIS DE MEIO MILHÃO DE VIDEOS 

VISTOS NA EDIÇÃO ANTERIOR, vamos nesta 

nova edição trazer episódios ainda mais 

dinâmicos e sempre actualizados. 
 

Um episódio por semana, com cerca de 1 

minuto, onde o humor marca pontos, num 

total de 13. 
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OFFSIDE  
PROPOSTA 

GARANTIA DE 

AUDIÊNCIA  

PRODUCT 

PLACEMENT 

AMPLIFICAÇÃO 

DE MEDIA 

UM EPISÓDIO POR SEMANA DE 1 MINUTO NUM TOTAL DE 13 SEMANAS 



Homepage do site do 

Record com mais de                                

53 MILHÕES 

PV/MÊS 

O site do Record conta 

com mais de                                 

189 MILHÕES  

PV/MÊS 

O site do Record conta 

com cerca de                                                        

2 MILHÕES DE 

UU/MÊS 

Área de vídeos com 

mais de                              

3 MILHÕES DE 

VIEWS/MÊS 

576.667 

MIL           
seguidores no 

Facebook 

GARANTIA DE AUDIÊNCIA  

OFFSIDE  
PROPOSTA 



CONTRAPARTIDAS DE MEDIA 

MOLDURA OU 

MASTHEAD NO SITE 

– NO DIA DE 

ARRANQUE 

MOLDURA NO 

CANAL OFFSIDE– 

SEMPRE PRESENTE 

250 MIL PRE ROLL 

NA REDE COFINA 

EMAIL MKT À BD 

DO SITE – NO DIA 

DE ARRANQUE 

1 MILHÃO DE 

IMPRESSÕES EM 

HALFPAGE NO SITE 

250 MIL EM INTRO 

MOBILE 

OFFSIDE  
PROPOSTA 



PRODUCT PLACEMENT DA MARCA 

OFFSIDE  
PROPOSTA 

PRESENÇA NO LOGO DO 

OFFSIDE 

NOS OBJECTOS 

PRESENTES NOS 

DIFERENTES CENÁRIOS 

 
NOS VÁRIOS CENÁRIOS DOS EPISÓDIOS (EX. 

BANCO SUPLENTES, PHOTOCALL, ESTÁDIOS…) 

 



OFFSIDE  
PROPOSTA 

PROPOSTA FINANCEIRA 

Para mais informações, contacte o 

seu account na Cofina e/ou a sua 

agência de meios. 



ATREVA-SE E JUNTE-SE A NÓS! 


