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#1

programa dos
jovens na PayTv
O programa ficou em 1° lugar em audiência em 3 targets jovens: 18-24 | 18-34 | 18-49. Fonte: Kantar
IBOPE Media BR 15 mercados. Todos os targets são Pay TV. Informações dos inéditos referentes aos
12 episódios. Informações gerais até 30 de dezembro 2018.

Um absurdo
em audiência

highlights
A 3° temporada do programa foi assistida
por +11.2 MM de pessoas

Episódios inéditos

1 lugar
o

nos targets 18-24, 18-34 e 18-49

E se adicionarmos TV aberta nos mesmos targets
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Altissíma afinidade com os targets:
205 com 18-24, 175 com 18-34 e 134 com 18-49

digital
Nas Redes Sociais + 117,8 MM Impressões e 1 MM de interações

o

( Total 794 posts da MTV FB+Twitter )

#ExnaMTV foi trending topic mundial em 9 dos 12 inéditos
E 270.000 posts espontâneos sobre a temporada do programa
( contabilizando apenas os com a hashtag oficial)

4 lugar
o

no total de indivíduos

Somados os serviços de Streaming geraram mais de 11.1 MM de Views
*(Net now + Facebook Live + Site + MTV Play)

Informações dos inéditos referentes aos 12 episódios. Informações gerais até 30 de dezembro 2018.
Fonte: KIM | Play & App Adobe Omniture. 24 de setembro a 16 de dezembro 2018. / NET Now: Set-Nov 2018.

Alguns outros

números

o Instagram da MTV
cresceu 15% na temporada!

E o Instagram dos participantes
em média cresceu +378%
Passamos fome pra isso né @Vini?

A última temporada teve mais de 434 matérias
na imprensa e 161 posts em veículos, que
somados tiveram o potencial de alcance em
mais 264 MM de pessoas
( sem excluir duplicações)

Em 21 dias de férias...
+1.400 ovos
(70 ovos por dia)

+1.200 garrafas de cerveja
+ 1.600 garrafas de ice
68 garrafas de vinho
+ 40 litros de
protetor solar

SIM. ESSA É A
LARISSA MANOELA

que vira tudo

SIM. ESSA É
U M A FA N TA S I A
D E C A R N AVA L .

meme, fantasia, festa de aniversário,
postagem em rede social, formato gringo...

SIM. ESSA É
A FESTA DE
A N I V E R S Á R I O.

NOVA TEMPORADA
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Você iria querer passar férias em um paraíso com tudo pago?
Mesmo com a chance de algum ex seu dar as caras?

Bem vindos ao
De Férias Com o Ex
Jovens solteiros, bonitos e em busca de um novo amor
chegam à uma praia paradisíaca para passar férias.

Perfeito, certo? Seria, se os ex-namorados e namoradas
de cada um deles não chegassem para atrapalhar
qualquer tentativa de diversão e superação.

Algum conselho?
Cuidado com o tablet do terror.
Clica aê!
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