www.itaberabanoticias.com.br
Mais de 38 milhões de acessos em 5 anos.

Líder em audiência na categoria de notícias na região, o site Itaberaba Notícias é sinônimo de informação. No
site, o leitor tem acesso aos principais assuntos sobre economia, polícia, política, tecnologia, concursos e
empregos, educação, ciência, saúde e cultura, regional, noticiário nacional e internacional. A credibilidade e a
agilidade do portal garantem ao anunciante as melhores oportunidades para associação de sua marca.

SUPER BANNER

Números de Audiência
Visualizações por mês: 1.251.611*
Média de visualizações por dia: 41.720*
Idade do site: 5 anos
On-line desde 28 de maio de 2011
Volume de visitas desde o inicio: Mais de

MEGA BANNER

38.000.000*
*Fonte: Google Analytics

POSIÇÕES DISPONÍVES PARA ANÚNCIOS

BANNER
QUADRADO

SUPER BANNER – este formato é inserido no
topo da página inicial logo ao lado da logomarca
do site e aparece em todas as paginas internas.
MEGA BANNER – este formato é inserido na
página inicial abaixo da navegação principal e em
todas as páginas internas.

BANNER QUADRADO 1 – este formato é inserido
na página inicial ao lado da noticia em destaque
e na lateral direita de todas as páginas internas.
FORMATO INDISPONÍVEL

SUPER BANNER 2

SUPER BANNER 2 – este formato é inserido
na região central da página inicial logo
acima das notícias de Itaberaba.

BANNER QUADRADO 2 – este formato é inserido
no corpo das notícias em posição destacada ao
lado esquerdo logo abaixo do título.

BANNER
QUADRADO 2

BANNER QUADRADO 3 – este formato é inserido
na lateral direita em todas as páginas internas e
notícias.

BANNER
QUADRADO 3

Descrição da veiculação:
 O banner poderá ter um link* para o site institucional da empresa ou qualquer outra página apontada pelo contratante.
 Os anúncios serão compartilhados também em todos os nossos perfis, páginas e grupos de redes sociais.
 Os formatos, posições e valores estão descritos na tabela abaixo e correspondem ao período de 30 dias corridos.
*Os links não podem apontar para programas auto executáveis

Formato das peças:
Formato
SUPER BANNER
MEGA BANNER
BANNER QUADRADO
SUPER BANNER 2
BANNER QUADRADO 2
BANNER QUADRADO 3
Publieditorial

Descrição
Dimensões: 728X90 px, peso recomendado 20 kb, inserido no topo do site.
Dimensões: 970X90 px, peso recomendado 20 kb, inserido abaixo da navegação principal.
Dimensões: 300X250 px, recomendado 20 kb inserido na lateral direita.
INDISPONIVEL
Dimensões: 728X90 px, peso recomendado 20 kb, inserido na região central da página inicial.
Dimensões: 300X250 px, peso recomendado 20 kb, inserido no corpo da notícia
Dimensões: 300X250 px, peso recomendado 20 kb, inserido na lateral direita em todas as páginas internas.
Anúncios feitos na forma de matérias editoriais. Redação enviada pelo cliente.

Valor
Período
R$ 1.000,00
15 dias
R$ 1.450,00
15 dias
Para consultar
R$ 600,00
15os
dias
valores, entre15em
R$ 550,00
dias
R$ 650,00
contato.15 dias
R$ 450,00
15 dias
R$ 250,00
~

As peças publicitárias devem ser enviadas pelo contratante atendendo às dimensões do formato escolhido. As extensões podem ser .png, .jpg, .swf .gif
 Para as peças em .swf, é importante enviar também um banner no formato .gif para ser exibido no sistema Android e/ou navegadores desatualizados.

O pagamento poderá ser efetuado por deposito em conta ou boleto. Somos empresa e emitimos documento fiscal.

Contato:
FERNANDO SANTOS
Cel. (75) 9.9921-4308 /9. 9179-0263 WhatsApp (75) 9.9921-4308
e-mail: contato@itaberabanoticias.com.br
site: WWW.itaberabanoticias.com.br

