Tabela de Prazos

PRODUTO / CANAL

PAGAMENTO

ENTREGA DE
MATERIAL

(fora do
período de
exibição)

(antes do
início da
exibição)

OPERACIONAL

INSTALAÇÃO

CHECKING

RETIRADA

FOTOS

RENOVAÇÕES /
CONTRATOS

CAMPANHAS NOVAS
(a partir do início)

(a partir do
término)

CIRCUITOS DE MUB

(todas datadas)

A,B,C,D

10 dias

5 dias úteis

2 dias

2 dias

2 fotos por canal amostragem no 5° dia de exibição.
Bancas: 2
diurnas (1 de
Completo até 4ª feira da semana de exibição
face e 1 de fluxo)
+ 1 noturna (face
ou fluxo)

RELÓGIOS

10 dias

5 dias úteis

3 dias

2 dias

3 diurnas (2 de
face e 1 de fluxo)
+ 1 noturna (face
ou fluxo)

10 dias

15 dias úteis

10 dias

3 dias

2 diurnas (1 de Mediante a solicitação,
face e 1 de fluxo) 03 dias após instalação.

OUTDOOR

15 dias

5 dias úteis

3 dias

4 dias

1 foto de face

FRONT LIGHT

10 dias

5 dias úteis

4 dias

5 dias

2 diurnas e 2
noturnas (1 de
face e 1 de fluxo
cada)

Até 5 dias após a
instalação.

Até o dia 20 do mês de
vigência da campanha.

TRIFACE

10 dias

5 dias úteis

4 dias

5 dias

2 diurnas e 2
noturnas (1 de
face e 1 de fluxo
cada)

Até 5 dias após a
instalação.

Até o dia 20 do mês de
vigência da campanha.

BACKBUZZ

10 dias

5 dias úteis

5 dias

2 dias

1 noturna de
face

Até 5 dias após a
instalação.

PLACA DE ESQUINA
(Canoas e São Leopoldo)

PAINEL ELETRÔNICO

10 dias

5 dias úteis

Online

Online

Até 5 dias após a
instalação.

Até o dia 20 do mês de
vigência da campanha.

Até o dia 20 do mês de
vigência da campanha.

Até 6ª f da 2ª semana de Até 6ª f da 2ª semana de
exibição
exibição

OBSERVAÇÕES GERAIS

ENTREGA DE MATERIAL ATRASADA: Caos haja atraso por conta do cliente não há compensação de período. Nestes casos o prazos e checking poderá sofrer alterações.

PRAZO DE INSTALAÇÃO E CHECKING: Contará a partir do recebimento do material.

Após 3 dias da
recolagem.

Colocar fotos no
FTP da
A comprovação da exibição será feita online, diretamente pelo cliente e
eletromidia, 1
em tempo real, através do site www.eletromidia.com.br, a partir do
foto de fluxo,
início da exibição
com data e em
alta resolução.

HORÁRIOS PARA ENTREGA DE MATERIAL: SEGUNDA A SEXTA das 08:00 hs ás 18:00 hs - SÁBADOS E DOMINGOS das 08:00 hs ás 21:00 hs

TROCA DE MATERIAL: Informar na aprovação da campanha.

TROCA DE
MATERIAL

