PLANOS DE ANÚNCIOS

O que é o Yoksutai?
O Yoksutai é um blog/canal de vídeos sobre muaythai, que atualmente produz 10
vídeos por mês. Nos 3 programas relacionados, abordamos todos os aspectos do
esporte diretamente de Bangkok, explicando curiosidades, regras, treinamento e
história.

Quem faz o Yoksutai?
Leo Monteiro é paulista, ex-lutador, campeão mundial, comentarista, e produtor dos
canais LMONTEIROS e YOKSUTAI.
Jós Mendonça é paraense, campeão mundial, primeiro estrangeiro a ser campeão
do Rajadamnern na Tailândia, e comentarista do videocast Yoksutai.

Quais os produtos do Yoksutai?
Videocast Yoksutai - Os lutadores Leo Monteiro e Jos Mendonça discutem próximos
eventos, últimas lutas, e fazem projeções dos próximos combates. É uma mesa
redonda sobre muaythai, e hoje somos o principal veículo especializado em
português. O programa é exibido todas as sextas (4 vídeos por mês).
Muaytemática – Leo Monteiro apresenta e discute temas técnicos do esporte como
regras, técnicas e pontuação. O programa visa conscientizar professores e alunos
que muaythai tem suas particularidades, muitas vezes confundidas com esportes
mais populares como boxe ou kickboxing. Vai ao ar quinzenalmente às quartas (2
vídeos por mês).
Luta Comentada – Leo Monteiro narra e comenta uma luta, explicando estratégias e
porque os lutadores estão vencendo, ou perdendo, o combate. Vai ao ar todos os
domingos (4 vídeos por mês).

Qual o alcance do Yoksutai?
Atingimos professores, lutadores e praticantes de muaythai em todo o Brasil, assim
como portugueses, que seguem os princípios e regras tailandeses. Somos fonte de
pesquisa e informação para nossos ouvintes, que interagem diariamente conosco.
Os canais do Youtube LMONTEIROS e YOKSUTAI, tem juntos tem cerca de 20.000
acessos por mês.
A fanpage Leo “Amendoim” Monteiro tem por volta de 8.000 seguidores, e alcance
médio mensal de aproximadamente 150.000 pessoas.

TIPOS DE ANÚNCIOS
Banners
- Entrada da marca ou banner (268 x 162px) por 30 segundos;

Anúncios
- Entrada de banner, e o mesmo é anunciado e comentado por 45 segundos;

Vinheta
- Marca ou vídeo do anunciante em tela cheia durante o programa, 5 a 10 segundos;
- Máximo 2 vinhetas por programa Yoksutai ou Luta Comentada.

Abertura
- Marca ou vídeo do anunciante duranta a abertura do programa.

Merchandising
- O produto ou serviço é anunciado e exibido durante o programa;
- Pode-se oferecer amostras para sorteios ou promoções.

Loja ONLINE
- Venda seu produto ou serviço em nossa loja, e aumente suas vendas;
- Venda parcelado, no cartão de crédito, ou boleto bancário. Comissão de 15%

Como fica?

PACOTES MENSAIS DE PLANOS
Capitão

R$100

- 2 banners por mês

Tenente

R$200

- 4 banners por mês

Major

R$300

- 5 banners por mês
- 1 anúncio

Coronel

R$500

- 4 banners
- 1 vinheta

General

R$1.000

- 8 banners
- 2 anuncios
- Abertura
- Vinheta

Anúncio ou divulgação de evento, 1 programa, entrada de 45-60s - R$ 150

PLANOS ANUAIS NO PATREON
Capitão

R$100

- 3 banners por mês

Tenente

R$200

- 7 banners por mês

Coronel

R$600

- 10 banners
- 3 vinhetas

General

R$1.000

- Banners em todos os programas
- Anuncios no Yoksutai e Luta Comentada
- Abertura em todos programas
- Vinheta no Yoksutai e Luta Comentada

Requisitos do Patreon
-1 ano de fidelidade;
- Valores mensais para pagamento com cartão de crédito;
- Boleto ou depósito bancário apenas para pagamento à vista (5% desconto)
- Veja como pagar no www.patreon.com/yoksutai ou www.acervothai.com/yoksutai

GRADE DE PRODUTOS

REDES SOCIAIS @YOKSUTAI

FORMAS DE PAGAMENTO
Oferecemos 5% de desconto para planos anuais.
Pagamentos via cartão de crédito, paypal, boleto ou depósito bancário.

CONTATO
Leonardo Monteiro - Produtor
www.acervothai.com/yoksutai
yoksutai@acervothai.com
+66849419281

