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O canal Vim te Mostrar foi criado em março de 2020
pelo jornalista Heberton Lopes, conhecido no mercado
de comunicação e eventos, por estar à frente do Grupo
Balo, agência referência em Minas Gerais no segmento
de assessoria de imprensa de shows, festivais, artistas
e empresas. O objetivo do canal é apresentar
reportagens e vídeos de curiosidades em geral.

“Sou jornalista, amo o 'fazer jornalístico', já fui repórter de
TV, impresso e web e possuo sólida experiência na
assessoria de imprensa de iniciativas que tiveram
repercussão nacional. Agora, encaro este novo projeto
como um desafio e uma forma de me reinventar. O canal
não deixa de ser um meio para eu exercitar o meu 'lado
repórter' e uma desculpa para conhecer lugares, pessoas e
situações incríveis, sem deixar de lado o Grupo Balo".
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Sobre o Vim te Mostrar

Heberton Lopes

Jornalista profissional
há 13 anos;
Assessor de imprensa
referência em MG no
segmento de cultura e
entretenimento;
Experiência em TV;
Experiência em
apresentação de
eventos e lives.

Heberton Lopes
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Meios de veiculação
Canal youtube.com/vimtemostrar

Com mais de  
135 mil inscritos e cerca
de 12,8 milhões de
views, o canal está em
crescimento constante e
orgânico desde a
postagem do primeiro
vídeo.

Pode ser acessado pelo
youtube.com/vimtemostrar ou pelo
domínio www.vimtemostrar.com.br 
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Meios de veiculação
Assessoria de imprensa do Grupo Balo



/vimtemostrar

Meios de veiculação
Assessoria de imprensa do Grupo Balo

Com o traballho de divulgação para os veículos de comunicação que é realizado
pelo Grupo Balo, a exposição da marca, produto ou serviço é potencializada,
pois, ao disparar o release jornalístico com as informações do tema do vídeo, o
parceiro comercial será mencionado no texto como patrocinador ou apoiador. 

No mercado desde 2013, o Grupo Balo, que, em 2019, recebeu o prêmio de
melhor assessoria de imprensa de Minas Gerais, atua nas áreas de assessoria de
comunicação para eventos, artistas, atletas e empresas, além de publicações
impressas e produção de conteúdo jornalístico para todas as mídias. É
responsável pelo relacionamento com a imprensa de importantes iniciativas,
como: Santuário do Caraça, CENSA Betim, Nenety Eventos, Central dos Eventos,
S4 Entretenimento, Festeja, Samba Prime, Festival Brasil Sertanejo, Grupo Akatu,
entre outros. 
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Meios de veiculação
Instagram @hebertonlopes Facebook @hebertonlopes
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Instagram @grupo_balo Facebook @grupobalocom
Meios de veiculação
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Site www.grupobalo.com

Muito acessado
por jornalistas,
influenciadores
digitais e
formadores de
opinião.

Meios de veiculação
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Instagram @vimtemostrar Facebook @vimtemostrar
Meios de veiculação



Patrocínio:  veiculação do logo após a vinheta, testemunhal de 30 segundos  no
local do cliente, veiculação do logo nos perfis  do jornalista Heberton Lopes e do
canal Vim te Mostrar, no Instagram e Facebook, além de menção no release
jornalístico.  
Reportagem publieditorial:  todo o conteúdo do vídeo do dia em formato jornalístico
sobre a marca, produto ou serviço do parceiro, com veiculação no canal Vim te
Mostrar no YouTube , além de menção da marca nos perfis do jornalista Heberton
Lopes e do canal Vim te Mostrar no Instagram e Facebook (sujeito a avaliação
técnica).
Apoio: a marca aparece com a chancela de "apoio" logo após a                           
 vinheta e o nome do parceiro é citado pelo apresentador, com valor a 

      negociar de acordo com cada tipo de apoio, sendo possível firmar a
      parceria com pagamento em dinheiro ou em permuta. 
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Formatos de parceria



Podemos elaborar projetos de divulgação totalmente personalizados para atender as
suas necessidades, inclusive com a integração do serviço de assessoria de imprensa

completa relizado pelo Grupo Balo. 
 
 
 

Contatos para anúncios, permutas e sugestões de pautas:
hlopes@grupobalo.com

31 9 8988 7616 |       31 3637 8008
Caixa Postal: 516 - CEP: 33120-970 - Santa Luzia/MG

 
GBC Jornalismo e Assessoria em Comunicação Eireli -ME

CNPJ: 18.756.695/0001-00
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Fale conosco


