Porque a Ciência tem que ser divertida

Podcast | Divulgação Científica Divertida | 4 episódios por mês

O que é o SciCast?
O SciCast nasceu da vontade de divulgar ciência massivamente e
seu objetivo é levar ciência a todas as pessoas, cientistas ou não,
de forma clara e descomplicada sem abrir mão da profundidade
tanto na abordagem do tema, quanto do debate.

Como o SciCast é feito?
As pautas são preparadas por equipes multidisciplinares com
revisão por pares, garantindo a acurácia das informações,
integração colaborativa e debates precisos entre os participantes
de cada gravação.
Entre brincadeiras e muita descontração, os programas com
cerca de 2 horas vão ao ar semanalmente, toda as sextas-feiras,
à meia-noite e um minuto, nunca tendo atrasado em 2 anos de
existência.

Scicast em Números
Downloads | 17 milhões
Média de Downloads | 200 mil por episódio

Likes | 7.800

Seguidores | 27.500

iTunes | 1º Colocado na categoria “Ciência e Medicina”
e entre os 10 mais ouvidos na categoria “Geral”

Os ouvintes do SciCast
Os nossos ouvintes são formadores de opinião, aqueles que os
amigos e conhecidos procuram para saber qual aparelho novo
comprar, que entendem de tecnologia, estão sempre antenados
com as novidades do mercado, sabem as melhores opções de
viagens, sites, dicas...
São pessoas curiosas, informadas e que possuem muitos
relacionamentos sociais, comumente influenciadores nas
tomadas de decisão de compra.
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Modelos de Publicidade | Fixação de Marca
Logo e Slogan no Post
Inserções de logo, slogan e link do patrocinador no post do
episódio
Logo na Vitrine e Arte da Capa
Inserções de logo na Arte da Capa e Vitrine
Vitrine exclusiva - Product Placement
Arte da Vitrine (foto ou ilustração) exclusiva do patrocinador, com
product placement ou briefing exclusivo (em caso de ilustração)

Modelos de Publicidade | Spots
Spot: Patrocínio não exclusivo
As inserções são feitas no início do episódio durante a
apresentação do programa, (em torno de 1 a 2 minutos) e/ou
ao final do programa, durante a leitura de emails (entre 1 e 2
minutos). Neste modelo, pode haver outros patrocinadores no
episódio.
Spot 2: Patrocínio exclusivo
Neste modelo, a empresa/marca é a única patrocinadora a
aparecer no episódio.
As inserções são feitas durante a apresentação do programa, no
início do episódio, (em torno de 1 a 2 minutos) e/ou durante a
leitura de emails, ao final do programa (entre 1 e 2 minutos).

Modelos de Publicidade | Episódios Especiais
Podcast: Episódio Especial
O episódio é totalmente dedicado ao patrocinador, com temática
direcionada, e conteúdo produzido exclusivamente para o
desenvolvimento da ação e tema que o patrocinador deseja.
Podcast: Pacote Periódico
Neste modelo, produziremos uma série de episódios definidos
com o patrocinador, de acordo com as necessidades de
divulgação de uma campanha ou temas específicos.

Modelos de Publicidade | Projetos Especiais
O céu é o limite
Desenvolvemos campanhas inteiras, pensando em ativações
nas mídias online e offline, distribuição de samples, ações de
marketing com brindes, sorteios, concursos culturais, projetos
personalizados de acordo com a demanda do cliente. Acredite,
podemos fazer praticamente tudo. Mesmo.

Scicast e Fox
Case Perdido em Marte

Teaser e episódio Especial

Lançamos um teaser do episódio para gerar interesse, e o episódio especial, com o
tema, uma semana antes da estreia do filme.
Foram mais de 190 mil downloads no teaser e mais de 230 mil downloads do episódio

Teaser do episódio especial, lançado dois dias
antes.

Episódio especial lançado uma semana antes
do lançamento, discutindo a história, a ciência
e cinematografia do filme.

#SciCastEmMarte

Sugerimos, através das redes sociais e áudio do episódio, que as
pessoas publicassem tudo relacionado ao filme com a hashtag, para
que pudéssemos acompanhar as opiniões, fotos, notícias, matérias e
impressões dos ouvintes do Scicast. Tivemos, em duas semanas de
impactação, mais de 2000 menções dos ouvintes em nossas redes
sociais (Facebook, Twitter e instagram)

Sessão de cinema com os ouvintes

Convidamos nosso público a assistir, no Brasil todo, no primeiro
sábado de estreia, juntamente com os Scicasters de cada estado.
Tivemos mais de 500 menções à ação nas Redes Sociais do Scicast, e
ida de ouvintes ao cinema vestindo laranja, ou com plaquinhas com a
#SciCastEmMarte.

Crossmídia - Editora Arqueiro

Inserimos a Editora Arqueiro no plano de divulgação, e distribuímos 5
livros para as fotos mais criativas com batatas nas nossas redes sociais,
que utilizaram a #SciCastEmMarte. Essas foram algumas das 480
imagens enviadas
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