PUBLICIDADE NO SITE

01
02
03
04
05
06
07

Dimensões
(comp / altura)
8,5 cm / 2,2 cm
20,5 cm / 14 cm
18 cm / 2,2 cm
10cm x 10 cm
10cm x 10 cm
10cm x 3,5 cm
98 cm x 3,5 cm

08

98 cm x 3,5 cm

Publicidade

Descrição do item
Banner no topo do site
Carrossel página inicial
Cabeçalho do site
Barra lateral – cima
Barra lateral – meio
Barra lateral – baixo
Rodapé das páginas de
conteúdo
Rodapé das imagens das
galerias

Preço
Semanal
R$ 130
R$ 70
R$ 130
R$ 50
R$ 50
R$ 50
R$ 50

Preço
Mensal
R$ 350
R$ 250
R$ 350
R$ 150
R$ 150
R$ 150
R$ 150

R$ 50

R$ 150

PUBLICIDADE EM FOTOS
Publicidade
09
09
09
10
10
10

Dimensões
(comp x altura)
7 cm x 2 cm
7 cm x 2 cm
7 cm x 2 cm
6 cm x 2 cm
6 cm x 2 cm
6 cm x 2 cm

Descrição do item
Eventos Pequenos
Eventos Médios
Eventos Grandes
Eventos Pequenos
Eventos Médios
Eventos Grandes

Preço por
Cobertura
R$ R$ R$ R$ R$ R$ -

Quantidade de fotos publicadas por evento:


Pequenos: No mínimo 80 e no máximo 120 fotos



Médios: No mínimo 150 e no máximo 300 fotos



Grandes: No mínimo 250 e no máximo 500 fotos.

Observações:


Não publicamos imagens de baixa qualidade;

PANFLETAGEM
Depois da fotografia, as pessoas pedem um cartão com o endereço do site para no outro ver a foto tirada.
No cartão pode estar também a divulgação da sua marca/empresa. É algo altamente diferenciado porque
as pessoas sempre irão olhar, guardar e olhar novamente no dia seguinte.
A empresa deve fornecer o cartão com a divulgação desejada e o endereço do site aamigos em anexo.

PUBLICIDADE NO TWITTER
Nosso twitter está entre os que possuem mais seguidores no estado de Sergipe. Sendo a imensa
maioria destes, sergipanos. Visite http://twitter.com/aamigos .
Também são nossos http://twitter.com/precaju e http://twitter.com/sergipeforro
PUBLICIDADE NO ORKUT e FACEBOOK
Esta documento tem o objetivo de discriminar os espaços disponíveis para publicidade no Portal
AAmigos. Este documento será válido enquanto estiver disponível para consulta em:
www.aamigos.com.br/publicidade
Atenciosamente,
AAmigos de Aracaju
Email: contato@aamigos.com.br

Publicidades 01, 02, 03 e 04

Publicidade 01 - Localizada nos slides na parte superior do site. É exibido em todas as seções do portal.
Publicidade 02 - Localizada na parte superior do corpo da página inicial.
Publicidade 03 - Localizada no cabeçalho. É exibido em todas as seções do portal.
Publicidade 04 – Localizada na parte superior da barra lateral. É exibido na página inicial, nas páginas
de resultados de pesquisas internas e na agenda.

Publicidade 05
Localizada na parte superior da barra lateral. É exibido na página inicial, nas páginas de
resultados de pesquisas internas e na agenda.

Publicidade 07
É exibida na parte inferior das páginas que exibem as publicações do portal. É exibida em todas
as páginas deste tipo (publicações de conteúdo).

Publicidade 08
Exibida na parte inferior das páginas de navegação pelas imagens das galerias. É exibida em
todas as páginas deste tipo (páginas de navegação em galerias de fotos)

Publicidades 09 e 10
Aparecem nas fotos das coberturas. Uma foto terá no máximo 4 publicidades, sendo que uma destas é
sempre a marca do aamigos.com.br. Trabalhamos sempre com imagens de alta qualidade, com
dimensões por volta de 1024 px (cerca de 36 cm) de comprimento e o mínimo de poluição. O objetivo é
estimular os visitantes a guardarem as imagens, colocarem em seus álbuns, compartilharem com seus
amigos, e assim gerar ainda mais divulgação para os anunciantes e também para o próprio site.

