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E no investimento no Euro
quem lidera é…
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Na fase de grupos as marcas investiram mais 4% do que face a 2012. Anunciantes investiram 14,6 milhões de euros.

PUB

As marcas já investiram 14,6 milhões de euros só na fase de grupos do Euro 2016. E na liderança está a Turkish Airlines, patrocinadora
do campeonato europeu de futebol, com 1,4 milhões de euros.

A companhia aérea que se junta pela primeira vez à competição da UEFA como patrocinadora lidera o ranking do investimento, com
9% do investimento total das marcas nesta fase da competição.

PUB

Os valores de investimento são a preços de tabela (ou seja não refletem os descontos praticados pelos media aos anunciantes) e
contabilizam apenas os intervalos publicitários dos jogos transmitidos pela RTP1, mas ainda assim demonstram um crescimento do
investimento face a edição anteriores do Euro: uma subida de 4% face a 2012 e de 9% face a 2008).
Ao nível de marcas, depois da Turkish Airlines foi a NOS aquela que mais apostou: 1,2 milhões de euros. A operadora não é
patrocinadora da competição, nem da Seleção, mas ainda assim ocupa a segunda posição no ranking dos 10 mais.

O Meo, que patrocina a Seleção Nacional, surge na terceira posição com 834,8 mil euros. Outro patrocinador da Seleção das Quinas, o
Continente, investiu a 731,2 mil euros, surgindo na quinta posição do ranking dos 10 mais.
Estes 10 anunciantes são responsáveis por metade do investimento feito nesta fase da competição: 7,5 milhões.

*Análise feita com base nos dados facultados pela Initiative. Acompanhe as audiências do Euro 2016 aqui
(http://euromonitor.mbww.pt/)
*Com Telmo Fonseca (infografia)
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