GUIDE EDITORIAL
BRANDED CONTENT

FORMATOS CURTOS CO-BRANDED
conteúdos customizados de curta-duração (até 5’) e produzido do zero em
parceria com marcas.
OBS: não contempla imagens da programação de conteúdos originais Discovery.

FORMATOS CURTOS

GUIDE BRANDED CONTENT

ABERTURA:

COMO É O NOSSO
CONTEÚDO CO-BRANDED?
ASSINATURA
/Conteúdos branded devem contar com a assinatura do canal na
abertura de todas as peças.
/Possibilidade de ter uma assinatura unificada entre Discovery e
anunciante, caso haja sinergia entre a marca e a mensagem.

ENCERRAMENTO:

/Menções verbais a marca apenas na assinatura final e não
durante o conteúdo.

PRESENÇA DURANTE O CONTEÚDO
/Mensagem e tom do conteúdo devem estar alinhados com o
editorial da marca Discovery em questão. Link ref.
/A construção da presença de marca no conteúdo pode ocorrer
através de direção de arte, figurino, elementos visuais, sonoros e
menções orgânicas durante a peça. Link ref.
/Presença do produto físico de forma orgânica (product
placement) no conteúdo, sem ser o foco da história. Link ref.

Ref: projeto Huggies
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ABERTURA:

COMO É O NOSSO
CONTEÚDO CO-BRANDED?
PRODUÇÃO DE ROTEIRO

ENCERRAMENTO:

/Os roteiros de cada conteúdo são criados pela equipe Discovery
com aprovação da marca anunciante, sempre respeitando os
limites editoriais da presença da marca dentro de cada conteúdo.

CALL TO ACTION – LINKS DE DIRECIONAMENTO
/Os CTAs de direcionamento em QR Code e links em redes
sociais devem levar o usuário para um destino da campanha
hospedado dentro do ecossistema Discovery. Ex: brandpage,
playlist no YT, etc.

VINHETA DE OFERECIMENTO
/O conteúdo encerra com uma vinheta de oferecimento de 5”
exclusiva da marca, explicitando a parceria entre Discovery e
anunciante.

Ref: projeto BASF

FORMATOS CURTOS

O QUE TORNA UM CONTEÚDO
NON
DISCOVERY-BRANDED
(peças 100% comerciais)
ELEMENTOS QUE CARACTERIZAM CONTEÚDO NON
DISCOVERY-BRANDED
/Logo/mosca do anunciante presente durante toda a duração da peça.
/Citação de produtos ou marcas fora do contexto do conteúdo e que não tenham
aderência com a mensagem.
/Menções explícitas a atributos funcionais de produtos/serviços.
Ex: preços baixos, design incrível, etc.

IMPLEMENTAÇÃO DE CONTEÚDOS NON DISCOVERY-BRANDED
/A veiculação de conteúdo non-branded deve acontecer somente no break dos
canais Discovery ou como formato de mídia digital (ex: pre roll), sem a possibilidade
de publicação nas redes sociais do grupo.
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FORMATO LONGO CO-BRANDED
conteúdos customizados de longa duração e produzidos do zero em
parceria com marcas.

FORMATO LONGO

COMO É O NOSSO
CONTEÚDO CO-BRANDED?
PRESENÇA DURANTE O CONTEÚDO /
INTEGRAÇÃO
/Mensagem e tom do conteúdo devem estar alinhados com a
linha editorial da marca Discovery em questão.
/A marca do anunciante pode estar presente com elementos
visuais, sonoros e menções orgânicas durante a peça.
/Presença do produto físico de forma orgânica (product
placement) no conteúdo, sem ser o foco da história.
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FORMATO LONGO

COMO É O NOSSO
CONTEÚDO CO-BRANDED?
PRODUÇÃO DE ROTEIRO
/Os roteiros de cada conteúdo são criados pela equipe Discovery
com aprovação da marca anunciante, sempre respeitando os
limites editoriais da presença da marca dentro de cada conteúdo.
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FORMATO LONGO

O QUE NÃO DEVE TER EM UM
CONTEÚDO CO-BRANDED
ELEMENTOS QUE NÃO SÃO PERMITIDOS EM LONGOS
CO-BRANDED

GUIDE BRANDED CONTENT

X

/Citação de produtos ou marcas fora do contexto do conteúdo e que não tenham
aderência com a mensagem.
/Excesso de citações do produto/marca durante o conteúdo, por mais que esteja
contextualizado, poluindo a mensagem de cada bloco.
/Menções explícitas a atributos funcionais de produtos/serviços.
Ex: preços baixos, design incrível, etc.

X

