Regras comerciais 2017
Reservas:
Qualquer reserva para qualquer mídia, para qualquer quantidade pode ser
realizada, desde que comprovadamente solicitada pelo cliente (através de
email).
Cada reserva terá o tempo máximo de durabilidade de 7 dias corridos.
Não será permitida a renovação de reserva pelo mesmo cliente, no mesmo
espaço.
Após 7 dias corridos a reserva cairá imediatamente e sem qualquer aviso
prévio.
Não é permitido ao executivo de contas solicitar reserva em nome de
qualquer cliente.
Fechamento de venda:
Será considerada uma venda fechada, quando do recebimento do PI ou do
contrato pelo responsável do administrativo.
Não será válida como “fechada” qualquer venda antes do recebimento dos
documentos oficiais por parte do cliente.
Renovação de Contratos:
Qualquer cliente veiculando com contrato ou PI terá até 15 dias corridos
anteriores ao fim do período da veiculação para se manifestar em relação à
renovação, depois deste período a mídia estará automaticamente disponível
para ser vendida a qualquer cliente, por qualquer executivo de conta, não
havendo qualquer tipo de prioridade ou preferência para a renovação com o
cliente atual.
Início de Campanhas:
As veiculações em bancas de jornal e painéis Front-light ou Back-light na
cidade do Rio de Janeiro se iniciam todo dia 01 ou 16 de cada mês.
Os materiais gráficos devem chegar com 3 dias de antecedência ao dia de
início das campanhas.
As veiculações nas praças Petrópolis, Cabo frio e Duque de Caxias se iniciam
a qualquer momento, sem data de corte específica.
Os materiais gráficos devem chegar com 3 dias de antecedência ao dia de
início das campanhas.

Endereços de entrega de materiais gráficos:
Para mobiliário em Duque de Caxias e Rio de Janeiro
Avenida Pedro II, 250 – São Cristóvão – Rio de Janeiro
CEP: 20941-070 (de segunda a sexta de 9hs as 17hs)
A/c: Marcio ou Hellen - Telefone: 21 99922-7467
Para mobiliário em Petrópolis
Rua Dr. João Barcellos, 60 – Quissamã – Petrópolis
CEP: 25615-171 (segundas e quintas de 9hs as 13hs)
A/c: Daniele ou Luciano - Telefone: 24 2280-1640
Para mobiliário em Cabo Frio
Rua Maria Rita Novelino, 130 – Portinho – Cabo Frio
CEP: 28915-410 (segundas e quintas de 9hs as 13hs)
A/c: Wagner ou Edson - Telefone: 22 2643-6920

