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Mídia Kit - Nova Gazeta do Ipiranga
Quem Somos
O jornal chega para preencher o espaço deixado pela antiga Gazeta do Ipiranga.
Por décadas…o maior formador de opinião da região.
O objetivo da Nova Gazeta do Ipiranga é resgatar o glamour do bairro e ser a
sua “voz”, com ética, responsabilidade e imparcialidade.
Hoje a Nova Gazeta do Ipiranga atua nas Redes Sociais, Portal e o famoso Jornal Impresso
com tiragem de 15.000 mil exemplares, com veiculação quinzenal, distribuídos toda
sexta-feira em pontos estratégicos do Bairro.

Nossos Canais
Facebook:
Nossa página tem mais de 6 mil pessoas, que se envolvem com conteúdo do
Bairro do Ipiranga e sempre interagem com nossas postagens!

Instagram:
Nosso queridinho :)
Já somos 10k e vamos muito bem obrigado!!
Notícias em tempo real e muita interação nos Stories, sem contar o
engajamento do Feed que nas imagens abaixo vocês podem ter ideia dos números!

Portal:
Recém lançado e já é um sucesso, um Portal totalmente adaptado à telas: de celular,
desktop e tablet. Notícias sempre atualizadas na palma da sua mão!
Nosso objetivo é continuar sendo referência de informação do bairro. Sabemos da
importância desta presença digital nos dias de hoje e estamos em um processo de
atualização constante.

Valores:
Valores das mídias digitais válido até 30/11/2020
Conﬁra a tabela abaixo e caso não encontre um espaço ideal, entre em contato
para montarmos um combo mais adequado para seu negócio.

Instagram + Bônus Facebook
01 Post Feed Instagram - R$ 100,00
04 Posts Feed Instagram (1 por semana) - R$ 320,00
03 Stories em sequência (Vídeos enviados pelo cliente) - R$ 180,00
04 Posts no Feed mais 06 Stories - R$ 540,00
* Para montar um combo diferente, entrar em contato. O material precisa ser enviado de acordo
com os tamanhos da rede social.
*Stories com arrasta pra cima e direcionamento de link

Portal - Mensalidade de espaços publicitários
Anúncio de Cabeçalho 728 x 90 - Todas as páginas (desktop) - R$ 580,00
Anúncio Sidebar 345 x 345 - Só Home (mobile/desktop/tablet) - R$ 260,00
Anúncio Conteúdo Home 728 x 90 - Só Home (mobile/desktop/tablet) - R$ 200,00
Anúncio 300 x 600 - Só Home (mobile/desktop/tablet) - R$ 480,00
Anúncio Sidebar todas as páginas e dispositivos - R$ 1.200,00
Anúncio Categorias - 970 x 90 para Desktop e Tablet e 300 x 250 para Mobile - R$ 280,00
Anúncio Conteúdo do Post 300 x 250 - Todas as páginas de postagem em todos os
dispositivos - R$ 960,00
Anúncio Rodapé Post - 970 x 90 para Desktop e Tablet e 300 x 250 para Mobile - R$ 680,00

Formatos

Anúncio de Cabeçalho 728 x 90

Anúncio Sidebar 345 x 345 - Home

Anúncio Conteúdo Home 728 x 90

Anúncio Sidebar todas as páginas 345 x 345

Anúncio 300 x 600 - Só Home (mobile/desktop/tablet)

Anúncio Categorias - 970 x 90 para Desktop e Tablet e 300 x 250 para Mobile

Anúncio Conteúdo do Post 300 x 250 - Todas as páginas de postagem em todos os
dispositivos

Anúncio Rodapé Post - 970 x 90 para Desktop e Tablet e 300 x 250 para Mobile

Nosso conteúdo está sempre atualizado e trabalhamos com anúncios patrocinados em
nossas Redes Sociais, trazendo mais visitas para o Portal. Nosso tráfego pago é direcionado
para o Bairro do Ipiranga e nossos vizinhos: Mooca, Vila Prudente, Saúde, Sacomã, São
João Clímaco, Cambuci.
Os anúncio devem ser enviados em formato JPG, JPGE ou GIF, vamos colocar um link
para apontamento para o seu site.

Impresso:
O Jornal Nova Gazeta do Ipiranga é editado pela Innovare Editora, com sede no bairro
do Ipiranga, já passou a marca de 10 anos no mercado editorial com suas publicações
que são distribuídas gratuitamente no bairro e região.
Tiragem: 15.000 mil exemplares
Distribuição gratuita: Bairro do Ipiranga e Região
Classe: A, B e C
Formato: Germânico

Time de proﬁssionais
gabaritados na redação
e colunistas sociais
dos grandes jornais
de São Paulo.

R$ 4.500,00

R$ 2.000,00

R$ 2.800,00

R$ 1.300,00

R$ 1.200,00

R$ 600,00

R$ 900,00
R$ 100,00

R$ 250,00
R$ 100,00
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