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em apenas três anos

Maior
portal de
notícias
de PG e
região!

86 milhões de visualizações
39 milhões de visitas
13 milhões de visitantes
Principal canal de notícias de Ponta Grossa e dos Campos Gerais, o
portal aRede (arede.info) contabiliza em apenas três anos 86 milhões
de visualizações de páginas, 39 milhões de visitas e 13 milhões de
visitantes únicos. Sua audiência é medida pelo Google Analytics e
auditada pelo Instituto Verificador de Circulação (IVC). O portal se
consolida como um case de sucesso no jornalismo e na mídia digital,
o que o coloca numa condição de liderança no segmento online.
Em Ponta Grossa, a liderança é absoluta. E no Paraná, dentre os
72 portais auditados pelo IVC, aRede aparece entre os cinco mais
acessados, ficando entre os três principais, quando considerados
apenas os acessos paranaenses. O sucesso do portal vem de muitos
diferenciais, como a prioridade à notícia rápida, com vídeo, 24 horas
por dia, sete dias por semana. O portal aRede também aposta
num layout moderno e atraente; na interação com as redes sociais
(especialmente facebook e twitter); e ainda num suporte tecnológico
que permite o aceso rápido e fácil nas mais diversas plataformas
(desktop, mobile e tablets).

Internet no Brasil

+ de 100 mi
de brasileiros
acessam a
internet hoje!
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Computador
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mulheres

50 %
Fonte: Ibope - dados individuais - ano 2015.
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aRede em números

Dados de Acesso/Média Mensal
(média de março a maio de 2017)

pageviews

2.592.759
visitas

1.374.282

57%
25 a 44
anos

visitas únicas

459.314
Duração Média

por visita

03:03 min.
Fonte: IVC e Google Analytics

Número de Páginas
por visita

2,7 pág

Canal do portal aRede destinado à cobertura dos
principais eventos que movimentam a agenda social
e cultural. Destaque para “RC Coluna”, assinada
pelo renomado colunista social Rômulo Cury. Canal
traz também as editorias Viagens, Fashion,
Bem-Estar, Agenda e Variedades.

investimentos

Publicações
texto + vídeo

Publicações
texto + fotos
Post/mês

Investimento

1

R$ 390,00 cada

2

R$ 300,00 cada

3 ou mais

R$ 250,00 cada

Post/mês

Investimento

1

R$ 450,00

2

R$ 350,00

3 ou mais

R$ 300,00

Mídia/
banners

Mídia/
vídeo
Especificações técnicas:
Resolução: 1280x720px 720p
HD; Formato/extensão: MP4;
Corte Podendo ser pulado
dentro de 5seg; Tag de
Terceiro: Aceita.
CPV (Custo Por Visualização): R$ 0,15

Considerando todos
os formatos de
banner disponíveis em
dispositivos mobile
e desktop
Visualizações/mês

Investimento

100.000

R$ 5 CPM / R$ 500

200.000

R$ 4 CPM / R$ 800

300.000 ou mais

R$ 3 CPM / a partir de R$ 900

especificações
Textos e fotos:
4 Os textos e as fotos devem
ser enviados prontos,
cabendo ao cliente a
responsabilidade acerca da
produção e os custos dela.
4 Não há limite de tamanho
para os artigos, mas a
recomendação é que
não ultrapassem 2.500
caracteres.
4 No caso das fotos, podem ser
enviados até 4 imagens no
formato JPG.
4 O conteúdo dos textos e das
fotos deve respeitar a política
editorial do portal aRede,
ficando a sua publicação
sujeita à aprovação dos
editores.
4 Os textos e fotos aprovados
são publicados na editoria
especial “Romulo Cury”, com
chamada na home do portal.
4 Os artigos e as respectivas
imagens serão publicados
simultaneamente nas redes
sociais do portal aRede
(facebook e twitter)

Vídeos dos artigos:
4 A produção e os custos dela são de
responsabilidade do cliente.
4 O Spot deve ter no máximo 1 minuto e deve
ser entregue pronto para publicação.
4 O conteúdo do vídeo deve respeitar a
política editorial do portal aRede, ficando
sujeito à aprovação.
4 Devem ser observadas as seguintes
especificações técnicas: Resolução:
1280x720px 720p HD;
Formato/extensão: MP4.

Formatos

950x250

300x600

728x90

300x250

300x250 (mobile)

700x400

Gran Banner
Home e interna

Retângulo
Home e interna

Half Page
Home e interna

Retângulo
Home e interna

Super Banner
Home e interna

Interstitial
Home e interna

Modelo de Comercialização:
CPM (custo por mil)
Formatos:
950 x 250, 300 x 600,
728 x 90 e 300 x 250 pixels

728x90/728x390
Banner Expansível
Home e interna

*Formato: JPG, SWF, GIF / Peso Máximo: 1000kb

42 3220.6262

arede.info
comercial@arede.info

