Migas&CompanhiaTV disponível para
parcerias no Youtube

Migas&Companhia
Atividades em Som, Luz e Imagem

Esta cooperação pode ir desde a colocação de um link do Canal na descrição de cada um
dos vídeos da Migas&CompanhiaTV, até à colocação de publicidade/entrevistas em direto nas
Emissões da Rádio Concerto FM e até mesmo ao apelo á subscrição e ao gosto. Estas são só
algumas das muitas vantagens que temos disponíveis e que podemos acordar. Mais
informações sobre as vantagens à frente.
Convidamos assim todos os youtubers, a realizarem uma parceria connosco. Para tal basta:
1. Fazerem um registo básico no nosso site (www.migasecompanhia.pt/login para
facilitar a parceria)
2. Colocar
gosto
na
nossa
página
do
Facebook
(https://www.facebook.com/migasecompanhiamusica)
e/ou
Twitter
(https://twitter.com/migasecompanhia) bem como subscrever-nos no Youtube
(https://www.youtube.com/channel/UCRf15lv0EXBgllgwgXtLomw)
3. Fazer um vídeo no seu canal do Youtube a publicitar o Migas&Companhia
4. Enviar e-mail para geral@migasecompanhia.pt ou uma mensagem para a nossa
página do facebook a referir que pretende realizar uma parceria connosco
5. Esperar, receberá uma resposta o mais brevemente possível de confirmação de
parceria.
 Ao realizar o que está descrito acima, o Migas&Companhia compromete-se a
realizar o contrário, ou seja, iremos subscrever o seu canal do Youtube, colocar
gosto na sua página de Facebook ou Twitter, caso tenha, entre outras
vantagens…)
 Após a formação da parceria, caso um dos termos acima descritos seja
desrespeitado pelo proprietário (por exemplo, retirar o Gosto ou retirar a
subscrição do Canal da Migas&CompanhiaTV no Youtube), temos a
responsabilidade de o avisar, e caso não seja de novo reposto, a parceria será
automaticamente anulado pelos nossos serviços e será informado desta
anulação)
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No seguimento do novo programa de 2016 do Migas&Companhia - Atividades em Som,
Luz e Imagem, decidimos em conjunto, apostar mais na Migas&CompanhiaTV. Segundo este
objetivo, a partir de hoje, todas as pessoas que tiverem um Canal do Youtube e querem
expandi-lo, aumentando assim as visualizações, subscrições, no fundo, ter mais sucesso, este
objetivo pode passar por fazerem uma parceria connosco.



Tudo o que está acima referido pode ser “negociado” connosco.

O Migas&Companhia estará sempre disponível para novas ideias, sugestões e muito mais!
A sua opinião é SEMPRE A MAIS IMPORTANTE para nós!
Se tiver alguma dúvida sobre as parcerias, ou sobre outro qualquer assunto, não hesite em
contactar-nos:
 geral@migasecompanhia.pt
 Descubra as outras formas de contacto: http://migasecompanhia.pt/contatos
Comece 2016 em grande e não deixe escapar esta oportunidade de aumentar a
popularidade do seu canal! Participe…

Muito Obrigado,
A Migas&CompanhiaTV
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Vantagens desta parceria:
1. Colocação do link do seu canal, quer na barra lateral direita no Canal de Youtube da
Migas&CompanhiaTV
(https://www.youtube.com/channel/UCRf15lv0EXBgllgwgXtLomw), quer ainda no
nosso site oficial (http://migasecompanhia.pt/tv). Confira os exemplos das parcerias
já criadas e veja o sucesso de cada uma!
2. Tem direito a uma publicação, quer no nosso Facebook, que no nosso Twitter Oficial
para anunciar o seu canal
3. Iremos apelar diversas vezes ao seu canal/Página do Facebook/Página do
Twitter/etc…
4. Publicidade gratuita e ilimitada nas Emissões da Rádio Concerto FM, bem como direito
a uma entrevista via Skype: migasecompanhia a explicar como surgiu o canal, etc…
(a combinar posteriormente).
NOTA: Caso o seu canal seja sobre música (se tiver uma banda, ou se for cantor a
solo), podemos passar as músicas que produz nas respetivas Emissões da Rádio
Concerto FM)
5. Entre muitas outras diversas vantagens…

