NORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO – PAINEL FRONTLIGHT
PERIDICIOCIDADE DA EXIBIÇÃO
Padrão: 6 meses
Outras periodicidades: sob consulta
FORMATOS DIFERENCIADOS (APLIQUES E PROJETOS ESPECIAIS)
Sob consulta, considerando-se:
-Características básicas do equipamento;
-Viabilidade técnica;
-Legislação vigente do município.
Custos informados mediante apresentação do layout.
PRIORIDADE NA RENOVAÇÃO DO CONTRATO
A prioridade do anunciante que está em veiculação se dará mediante:
-Manifestação do seu interesse formalizando condições comerciais superiores aquelas que a Diário
Painéis tenha recebido de outros anunciantes;
-Cumprimento dos prazos abaixo:
Antecedência mínima de 30 dias do término, nos casos de contratos com vigência superior a 90
dias;
RESTRIÇÕES DE CAMPANHA:
Qualquer informação de restrição legal ou contratual que interfira na veiculação deverá ser
informada no ato da proposta comercial.
DISPONIBILIDADE/CONFIRMAÇÃO DE RESERVA
-A disponibilidade dos locais está sujeita a alterações até a data da confirmação da campanha;
-A confirmação se dá única e exclusivamente com o envio de Pedido de Inserção e/ou assinatura
do contrato;
-Não serão efetuadas pré-reservas no ato do envio das propostas;
-As reservas serão efetuadas a partir de solicitação por escrito e terão duração máxima de 48 horas
úteis a contar da confirmação de disponibilidade dos endereços, por parte da Diário Painéis.
FISCALIZAÇÃO/CHECKING FOTOGRAFICO
A Diário Painéis envia uma comprovação fotográfica, a titulo de pós venda, com fotos digitais
datadas do painel, em até 5 dias úteis, após a 1ª instalação ou troca de material durante a vigência
do contrato.
MATERIAL DE VEICULAÇÃO
Painel Frontlight: Lona vinílica 440grs, com tramas 1000x1000 acabamento em ilhós de 20 em
20cm e bainha com cordinha nas dobras.
A Diário Painéis não se responsabiliza por avarias ocorridas no material de exibição por conta de

vandalismo, intempéries ou problemas na qualidade do substrato e sua impressão.
Importante: confirmar a área visual e área final do painel antes de enviar o arquivo para a
produção.
Existem variações de um tipo de painel para outro.
PRAZO DE ENTREGA
As lonas terão que ser entregues 2 dias úteis antes do inicio do período contratado.
Materiais entregas fora dos prazos mencionados acima serão instalados em até 02 dias úteis após
o recebimento e o atraso deduzido do período de veiculação.
FALHAS DE EXIBIÇÃO
Em caso de constatação de falhas na exibição ou iluminação, as mesmas deverão ser comunicadas
imediatamente e de forma documentada para que a empresa possa providenciar a imediata
solução das mesmas.
Se nenhuma comunicação for feita por escrito dentro do período do contrato, a campanha exibida
será considerada sem falhas, o que isenta a empresa de oferecer descontos em fatura ou
compensações de veiculação.
CANCELAMENTOS
Condições:
 Campanhas não instaladas e confirmadas/autorizadas (via e-mail, PI ou contrato)
Cancelamento com:
-Mais de 45 dias de antecedência do inicio da veiculação: sem multa e/ou cobrança
-Menos de 45 dias de antecedência do inicio da veiculação: cobrança de 30% do valor total
do contrato com emissão de carta de crédito para futuras veiculações.
 Campanhas em veiculação:
-Contratos com período superior a 60 dias: cobrança de 50% do montante restante para o
todo o período.
-Contratos com período inferior a 60 dias: cobrança do valor total.
Casos omissos ao acima expostos serão tratados pontualmente.
PRAZO DE FATURAMENTO
As exibições comercializadas serão faturadas com vencimento para 15 dias após o inicio da
veiculação contratada.
Qualquer prazo diferenciado devera ser negociado previamente e formalizada sua alteração.
PROPRIEDADE DO MATERIAL DE EXIBIÇÃO
A propriedade do material de exibição, bem como o armazenamento deste material após o uso, é
de atribuição do anunciante.
Assim sendo, se após 30 dias do termino da campanha, o anunciante não manifestar seu interesse
em reaproveitar o material, a Diário Painéis se reserva no direito de encaminha-lo para a
reciclagem.

