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A TV MBM 

A TV MBM é um canal no YouTube que produz vídeos com temas 
variados, sempre ligados às novidades e boas histórias! Com um 
tom descontraído e ritmo dinâmico, nos preocupamos em produ-
zir vídeos com bom entretenimento, nunca se esquecendo do
principal: O CONTEÚDO.



O que é Marketing de Conteúdo? 

Essa é uma maneira simples e barata de engajar o seu público-
alvo, tornando-o fiel ao seu produto. Você tira o público da 
posição de alvo, encarando-o como um parceiro , alguém que 
pode até fazer propaganda por você. Alguns dados:
90% dos usuários da Internet dizem que vídeos de produtos 
ajudam na decisão de compra;
1/3 das atividades online são gastas assistindo a vídeos.



TV na Internet ou Internet pura e simples? 

Os programas da TV MBM seguem um roteiro e um formato que se 
moldam de acordo com o tema específico do vídeo. São Web Vídeos 
que têm um formato consolidado, mas  seguem os padrões da inter-
net, ou seja, liberdade total.
Os vídeos são postados na íntegra toda segunda-feira, no Facebook 
e no YouTube. Vídeos menores e materiais extras para divulgação são 
postados ao longo da semana no Instagram e também via 
Whatsapp.



Programas da TV MBM

O Dicas MBM traz cinco dicas por episódio, sempre 
dentro de um tema específico. É um programa muito 
bem humorado que tem como finalidade ajudar as pes-
soas a escolherem onde passar as férias, acharem os 
melhores filmes de comédia, usarem aplicativos para 
ajudar na reforma de suas casas, se vestirem bem, entre 
outros temas que já foram e estão para ser produzidos.

DICAS
MBM



Clique na imagem para assistir

https://youtu.be/cCijNw6zno4?list=PL_BttqMC_fT0_C4Oh3rGvHPZPLb8pS56V


Programas da TV MBM

Com o MBM Visita, a TV MBM sai do estúdio para ir direto 
aos lugares mais legais. Vamos produzir conteúdo com a 
ajuda de lojas, empresas, restaurantes ou o que a criativi-
dade permitir, sendo que já visitamos uma hamburgueria, 
uma pastelaria, uma floricultura, um passeio de arborismo, 
o Rio de Janeiro e Fortaleza. A visita permite uma conversa 
mais pessoal com os idealizadores de cada local, que com-
partilham um pouco do seu conhecimento com os especta-
dores, sempre em uma entrevista despojada e divertida.

VISITA
MBM



Clique na imagem para assistir

https://youtu.be/3hLRL-hBXHk?list=PL_BttqMC_fT0_C4Oh3rGvHPZPLb8pS56V


Público-alvo

Mulheres: 62% 

Idade: 25 a 44 anos

Cidade: Piracicaba, 
Campinas e São Paulo

Homens: 38% 

Idade: 25 a 44 anos

Cidade: Piracicaba, 
Campinas e São Paulo



Investimento

Cada tipo de programa tem uma cota diferente para a produção com conteúdo do contratante. 
Fazemos Marketing de Conteúdo, ou seja, os vídeos sempre terão conteúdos de acordo com nossa 
forma de produção e não é uma propaganda comercial.

Em estúdio: R$ 1000

Visita/fora do estúdio: R$ 1800

Patrocínio: R$ 500 (cota fixa e só para programa de estúdio)

Apoio: contribuição não financeira, como roupas que usaríamos 
nos vídeos, equipamentos, objetos, etc.
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Cada tipo de programa tem uma cota diferente para a produção com conteúdo do contratante. 
Fazemos Marketing de Conteúdo, ou seja, os vídeos sempre terão conteúdos de acordo com nossa 
forma de produção e não é uma propaganda comercial.

Produção do Vídeo: R$ 1800 + viagem, estadia e alimentação, 
caso necessário

Patrocínio: R$ 500 (cota fixa e só para programa de estúdio)

Apoio: contribuição não financeira, como roupas que usaríamos 
nos vídeos, equipamentos, objetos, etc.

VISITA
MBM



Quem faz ?

A TV MBM conta com um equipe enxuta de profissionais 
qualificados, criativos e engajados.

Bruno Chamochumbi: publicitário e diretor do MBM Es-
critório de Ideias é nosso principal apresentador.

Daniel Sewell: é o diretor e roteirista de todos os pro-
gramas, formado em Cinema e TV.

Jeneli Wrasse: é formada em Publicidade e Propaganda 
e faz a montagem/edição e animação dos vídeos.



Entre em contato: 

Bruno Chamochumbi  
19 9 8164 4092
bruno@mbmideias.com.br

Daniel Sewell
19 9 9837 2378
dhdsewell@gmail.com

Jêneli Wrasse
19 9 8315 3827  
jeneliwrasse@gmail.com

MBM Escritório de 
Ideias
19 3371 5944



INFORMAÇÃO DIVERSÃO

https://www.instagram.com/mbmideias/
https://www.facebook.com/mbmideias/
https://www.youtube.com/channel/UC5WHqoQkyt9csibCQizvo5A



