
15 milhões de lares ao seu alcance 
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• Ampla seleçao de entretenimento desde todos os cantos da Europa  

• Um percorrido pela Europa atraves de filmes, séries, documentários e especiais 

de música. 

• Alcance de nossos telespectadores mais favorecidos economicamente da 

América Latina. 
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América Latina 

Argentina 3.950.000 

Brasil 1.300.000 

Caribe 300.000 

América 

Central 320.000 

Chile 580.000 

Colômbia 1.650.000 

Ecuador 10.000 

Paraguay 60.000 

Peru 700.000 

México 4.860.000 

Uruguay 390.000 

Venezuela 740.000 

Total AMLAT 14.860.000 Lares 

Fuente: Operadores – diciembre 2012 
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Canal 

 

Pan 

Regional 

Brasil Argentina México 

Eurochannel 

 

0.02 0.02 0.01 0.03 

Max 

 

0.01 0.01 0.02 0.00 

CNN International 

 

0.01 0.01 0.00 0.01 

Sony Spin 

 

0.01 0.01 0.01 0.03 

Syfy 0.01 0.02 0.01 0.02 

Fuentes: Ibope / EGM / TGI. Universo: Todos los canales de TV paga – marzo 2012. 

 

RANKING CANALES TV PAGA 

POR PESSOA 25-49  HIGH+MEDIUM 

file://localhost/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Max_logo.png
file://localhost/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Sony_Spin_logo.png


53 % dos telespectadores do Eurochannel 
estão entre os 10% mais economicamente 

favorecidos do seus países  
 

 

 

56% 44% 

Idades aproximadas 
 

36 Homens 
33 Mulheres 

 

 

 

 

Faixa etária  

8% 11% 

20% 

 

20% 
24% 

17% 

12-19 y/o 

24-24 y/o 

25-34 y/o 

35-44 y/o 

45-54 y/o 

>55 y/o 

Bottom 40% 

 

Next 30% 

53% 

 

36% 

 

6% 

 
5% 

 

Top 10% 

 

Next 20% 

 

Nível Socioeconômico 

Fuente: TGI Latin America 
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Alcance dos espectadores AB+ 

Os telespectadores do Eurochannel são: 

 

Endinheirados: 

53 % dos telespectadores do Eurochannel 
estão entre os 10% mais endinheirados  do 

seus países.   
 

Formadores de opinião:   

25% trabalham em grandes companhias.  

32%deles são formadores de opinião. 

 

 Instrucao:  

15% possuem Mestrado ou Doutorado.  

38% possuem alguma graduaçao em nível 

superior. 

 

Poder adquisitivo:   

Três veces superior ao promedio. 

Fuente: TGI Latin America 
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FRANQUIAS 
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Programas emocionantes desde o 
coração da Europa. 
  
Cada semana, nossos telespectadores 
encontram coisas excitantes em 
Euroséries, uma coleção exclusiva de 

séries atraentes e emocionantes nunca 
antes vistas no seus países.

Histórias para lembrar 
  
Eurocinema oferece aos telespectadores 
um banquete de espectaculares filmes 
europeios. Desde os extraordinários clássicos 

até os mais recentes sucessos dos diretores 
mais importantes da Europa. 



Shows exclusivos.  
Uma coleção de grandes artistas e 

lendas da música como U2 e Phil Collins 
com os artistas mais bem sucedidos 
novos como David Guetta, Enrique 
Iglesias e One Direction.  

Tesouros escondidos da Europa são 
revelados  
 
A Europa é o berço da arte, e 
Euromagazine oferece um olhar 
histórico das maiores realizações 

antigas e modernas da cultura 
mundial, desde a escultura grega até 
a cozinha toscana.. 10 



Emotiva nos bastidores 
 
Uma visita exclusiva para os festivais de 
cinema mais importantes da Europa. 
Entrevistas exclusivas com os melhores 
atores e diretores do momento. Uma 

viagem extraordinária pelo Cannes, 
Karlovy Vary, Veneza e Berlim cercada 
pelas estrelas do cinema. 

Viagens inesquecíveis 
 
Viajar pela Europa nunca foi tão fácil. A 
programação do Eurotravel oferece uma 
viagem através das mais fascinantes 
cidades e povoados da Europa sem a 

necessidade de longas horas de vôo.  

11 



UM MÊS,  

  UM PAÍS 

• Várias vezes por ano, o Eurochannel 
dedica a maior parte de sua 
programação para um país europeu. 

 

• Este evento tem uma grande 
cobertura da mídia 

 

• Durante este evento Eurochannel 
apresenta todos os aspectos de um 

país através de seus filmes, 
documentários e música. 
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O Mês Italiano 

O Mês Italiano é um evento anual 
para o Eurochannel e seus 
telespectadores. 
 
Este evento oferece uma 
oportunidade única para conhecer 

as personagens mais importante da 
Itália, viajar por suas cidades, 
compartilhar suas tradições, amar a 
sua cozinha, e conhecer os seus 
artistas. 
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O Mês Alemão 
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A Alemanha tornou-se uma nação 
verdadeiramente cosmopolita, e suas 
formas de entretenimento refletem a 
sua rica diversidade cultural e social. 
 
A Alemanha é um terreno fértil para o 
surgimento de novos artistas, atores, 
músicos e diretores, cada um abrindo 

novos caminhos com talento. Em 
outubro o Eurochannel destaca o 
melhor do seu trabalho. 



O Mês da Finlândia 

Torna-se, uma oportunidade única para 
conhecer uma cultura intrigante com 
uma variada programação exclusiva 
 
Os telespectadores podem apreciar em 

exclusiva originalidade oferecida por 
atores, diretores e músicos, sendo eles, 
novos e de ampla trajetória. 
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Futuros países 
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Com base no mesmo modelo que os 
Meses da Alemanha, da Finlândia e da 

Italia, o Eurochannel trabalha junto com 
patrocinadores para oferecer aos seus 
telespectadores países novos e 
excitantes. 
 
A ideia de uma imersão completa em um 
país é de aprender uma nova cultura de 

uma maneira divertida através do seu 
cinema, sua televisão, e os sues artistas 
de música. É uma oportunidade 
tentadora que os telespectadores do 
Eurochannel estão sempre ansiosos para 
desfrutar. 
. 
 



O TOUR DE CURTAS-METRAGENS 

EUROCHANNEL 

• O Tour de curtas-metragens do Eurochannel 
oferece um olhar autêntico para a Europa 
através do cinema. 

 

• A cada ano, o Eurochannel tem 
apresentado milhares de  curtas-metragens 
de toda a Europa ao longo de um tema 
especial: o amor, o riso, etc. 

 

• Esta aventura cinematográfica apresenta 
entretenimento em todos os gêneros, do 
terror à comédia e até histórias animadas. 

 

• Após a sua estreia no canal, os curtas-

metragens selecionados são liberados em 
embaixadas, institutos culturais, universidades 
e teatros independentes nos países onde 
estamos presentes. 
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O Eurochannel está presente nos meios de comunicação locais e eventos especiais para 
alcançar um público mais amplo através de ações especiais. 
 
Os nossos clientes podem estar associados a essas ações especiais para reforçar o seu 
alcance local. 18 



A cada ano, o Eurochannel seleciona algumas das melhores histórias do cinema europeu 
em formato curto para apresentar no Tour de Curtas-metragens Eurochannel. 
 
Este evento especial, que promove novos talentos na atuação e direção da Europa 
também é levado para vários lugares em cidades como São Paulo, Bogotá, Buenos Aires, 
Santiago, Lima, Cidade do México, Guadalajara, entre outros. 19 
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O WEBSITE 

O Eurochannel.com é o lugar onde apresentamos a nova programação, 
convidamos nossos telespectadores para ganhar prêmios, informamos sobre os 
eventos do canal e muito mais.  

 
O Eurochannel.com está disponível em sete idiomas: inglês, francês, português, 
espanhol, polonês, coreano e sérbio. 
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A cada mês, o nosso programa mensal é apresentado em nosso Guia do mês, com os 
destaques do mês com apresentações e entrevistas exclusivas com atores e diretores. 

 
Cada país tem a sua própria edição do nosso guia mensal. 

O GUIA EUROCHANNEL 
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O Eurochannel também está presente nas redes sociais, além de 
se conectar com os telespectadores, para cautivar eles e 

entregar o conteúdo que eles amam de mais.  

REDES SOCIAIS 

6 Perfis no Facebook 
 

Argentina 
Brasil 

Colômbia 
México 

América Central 
América do Sul 

 

 

4  Contas no Twitter 
 

Argentina 
Brasil 

México 
Colômbia 
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• Uma opção simples e direta para atingir 
seu público. 
 

• Com o conteúdo fornecido pelo 
anunciante, nossos telespectadores 
cobiçarão os serviços e produtos 
inovadores e únicos que sejam 
mostrados. 
 

• Campanhas feitas "sob medida" para 
atender e conseguir o melhor alvo para 
o produto de acordo com o orçamento. 

 
• De Spots Prime Time TV em qualquer 

série, até pacotes especiais com uma 
série determinada, ou documentário ou 

filme relacionado com o produto ou 
serviço. No Eurochannel encontra a 
melhor solução para atender seus 
objetivos de marketing. 
 

  

TV SPOTS 
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¡Fácil, rápido e eficaz! 

 



Uma oportunidade única de atingir o público 
desejado através da sua estrela de cinema favorita, 
programa de televisao ou artista musical. 
Com Sponsored Programming, o Eurochannel associa 
e apoia a sua marca com un artista, uma série, o um 
filme para atender as necessidades do produto e 
apelar aos desejos e sentimentos dos espectadores.  
Os programas patrocinados como parte de nossa 
programação regular, inclui: 
 

Billboard dedicada para o início e fim do programa 
patrocinado. 
Produção de um ponto específico com o seu logotipo 
e packshot. 
Promoção através de nossas agências de 
comunicação. 
Presença em nossa programação em destaque 
enviado à imprensa. 
Páginas dedicadas no guia mensal. 
Páginas dedicadas no nosso site. 
 
A marca vai ser exibida em todas as comunicações 
enviadas pelo Eurochannel no programa patrocinado. 

 

SPONSORED PROGRAMMING 
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HBO - Game of Thrones sponsored programming billboard 

Atingir o público que você quer 

 



• Os Advertorials são uma solução única 
para atingir seu público e mostrar os 
benefícios desejados incomparáveis de um 
produto específico. Uma oportunidade 

única para uma apresentação detalhada 
de seu produto no horário nobre. 
 
 

• Advertorials podem ser produzidos pelo 
Eurochannel. Todas as produções serão 
feitas com materiais fornecidos pelo cliente 

e serão emitido após a aprovação do 
cliente. 
 

• Os Advertorials serão de até 3 minutos para 
ser transmitido duas vezes por dia. 

ADVERTORIALS 
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Samsung Galaxy Tab 10.1 Advertorial 

Apresente o seu produto em Horario Nobre 

 



• Se seus objetivos de marketing focar em novas tecnologias e redes sociais, 

esta é a solução perfeita. 
 

• O Eurochannel convida os seus telespectadores para experimentar os 
benefícios de seu produto através de uma campanha on-line abrangente. 

ONLINE 
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Atingir o seu público onde quer que seja 
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• Desde 2010, o Eurochannel e S. Pellegrino 
marcaram para o mês de maio um evento 
pan-regional comemorando Itália: Mês 
Italiano S. Pellegrino. 
 
 

• Em 2010, 2011 e 2012, S. Pellegrino ofereceu 
para a América Latina uma inesquecível 
viagem através da Itália cheia de emoção, 
nostalgia e comédia. 
 

• Graças a uma cooperação frutífera, as três 

edições do Mês Italiano S. Pellegrino tem sido 
um grande sucesso. 
 

• Os espectadores puderam experimentar o 
"estilo de vida italiano" bebendo S. Pellegrino.  

O MÊS ITALIANO 

  S. PELLEGRINO 

Trailer para a 3 ª edição do Mês Italiano S. Pellegrino 

 

Trailer para promover um evento de S. Pellegrino: Os 50 

melhores restaurantes do mundo 
30 



HBO – GAME OF THRONES 

Produção da billboard para convidar aos telespectadores a asssitir uma 
prévia do jogo Trinos ao  final  da Fortaleza: 

 
Billboard en español / Billboard en inglés  
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Em 2011, O Eurochannel usou o seu próprio programa medieval: A Fortaleza, 
para promover em seus espectadores a série Jogo de Tronos, com um preview 

exclusivo logo após do show. 

 
 Uma vez que A Fortaleza terminou no Eurochannel, os nossos telespectadores 

foram os primeiros em sintonizar Jogo de Tronos em HBO Latim America. 

http://www.youtube.com/watch?v=07T7m7eRJ0w
http://www.youtube.com/watch?v=07T7m7eRJ0w
http://www.youtube.com/watch?v=07T7m7eRJ0w
http://www.youtube.com/watch?v=AmyxYWJlQj4&feature=channel_video_title
http://www.youtube.com/watch?v=AmyxYWJlQj4&feature=channel_video_title
http://www.youtube.com/watch?v=AmyxYWJlQj4&feature=channel_video_title


• Incrível! A India e o Eurochannel lançaram uma campanha on-line cheia de 
emoçao chamada FEEL THE THRILL OF INDIA 
 

• Com uma estratégia única de conteúdo  web que mostra as incríveis aventuras 
que a Índia tem na loja para turistas da América Latina, nossos telespectadores 
entenderam que a Índia estava ao seu alcance. 

INDIA TOURISM BOARD 
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• O Samsung e o Eurochannel apresentaram 

o novo Samsung Galaxy Tab aos 
latinamericanos através de um advertorial 
de 2 minutos. 

 
• O advertorial mostrou diferentes 

caracteristicas do Samsung Galaxy Tab de 
um jeito inovador. 
 

• Este paseio emocionante cativou aos nossos 
telespectadores e permitiu-lhes 
compreender claramente os seus beneficios 
exclusivos, mergulhando eles como si 
estivessem interagindo diretamente com o 

seu próprio tablet. 
 

SAMSUNG 

  GALAXY TAB 10.1 

Samsung Galaxy Tab 10.1 advertorial 
produzido por Eurochannel: 

 Espanhol 
 Português 33 

http://www.eurochannel.com/Samsung_ESP.avi
http://www.eurochannel.com/Samsung_POR.avi
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Junte-se aos clientes que escolheram o Eurochannel para promover 

e vender seus produtos para os consumidores latinamericanos: 

 

• Preços competitivos 

• Soluções "sob medida” 

• Um público com poder de compra 

 



 
Joseph de Monvallier 

Diretor de Comunicações e Marketing 
joseph@eurochannel.com  

 

Eurochannel Inc. 

235 Lincoln Road Suite 201 

Miami Beach, Florida 33139 
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