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. Por que anunciar no Caçapavense?
Se você possui um serviço ou produto e quer divulgá-lo na internet, a
melhor forma de fazê-lo hoje é anunciando em espaços alternativos
à grande mídia, onde o custo de publicidade, além de proibitivo, só
vale a pena para as grandes agências de publicidade. Para 90% dos
negociantes brasileiros, é mais produtivo investir em mídias menores,
com atuação capilar, ao mesmo tempo interligadas umas às outras
de forma a alcançarem o país todo, se necessário, e até fora dele.
Para isso, é preciso acreditar no futuro da comunicação em rede e se
tornar um dos pioneiros neste novo universo. Os pioneiros, se bem
assessorados, tem chance de ocupar e se consolidar nas melhores
regiões virtuais.

. Quem acessa o Caçapavense
O Portal Caçapavense recebe mais de 45 mil visitantes únicos por
mês, o que no mundo da internet pode ser muito ou nada, a depender da qualidade do blog, da segmentação, da maneira como seus
conteúdos interligam-se em outras redes sociais.
O Caçapavense é lido por um público bastante diversificado. Empresários, políticos, juízes, jornalistas, estudantes, professores, donas de
casa, aposentados. De Londres a Pinus do Iriguaçu.

. Linha Editorial Caçapavense
Atualmente o Caçapavense é regularmente composto de informações compartilhadas dos meios de comunicação local (tv, radio,
web), informativos da Prefeitura Municipal e eventuais entrevistas e
reportagens exclusivas. Enfim, o Portal é um ambiente colaborativo
que reúne todas as informações de interesse público e histórico da
cidade de Caçapava.

. Formas de Anúncio
A forma mais segura e profissional, claro, é contratar um designer
especializado para fazer o seu banner. Podemos indicar alguém se
quiser. Nossa equipe de design está também sempre a postos.
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. Tamanhos e Valores dos Anúncios
Topo 970x90
1 mês – R$ 500,00
3 meses – R$ 1450,00
6 meses – R$ 2.800,00
1 ano – R$ 5.300,00

Interno 300x150
1 mês – R$ 250,00
3 meses – R$ 600,00
6 meses – R$ 1.100,00
1 ano – R$ 2.200,00

Lateral 1000x200
1 mês – R$ 900,00
3 meses – R$ 2.680,00
6 meses – R$ 5,380,00
1 ano – R$ 10.700,00

Estatísticas
Semanais
Visualizações
de página

12mil novas

Duração média
da sessão

01:03 min

. E aí? Gostou?
Queremos oferecer o melhor que a cidade tem em divulgação para
os melhores parceiros. Ajude-nos a crescer e nós mostraremos o
quão generosos seremos com sua imagem.
cpv@cacapavense.com.br
cacapavense.com.br

