MÍDIA KIT GUARAPARI
(Guia Comercial)

VIRTUAL

Sobre o Guarapari Virtual
Criado em 2005, o Guarapari Virtual é o Guia da Cidade de Guarapari-ES, com
milhares de páginas visitadas diariamente. Tendo como objetivo concentrar, em
um único local na Internet, materiais que permitem a divulgação da cidade, a
fim de atender às necessidades de um público diversificado e exigente, que vai
desde os moradores locais e turistas do próprio país até aos do exterior.
O Guarapari Virtual tem colaborado significativamente, para o aumento do fluxo
de turistas na cidade, promovendo assim a sustentabilidade das comunidades
e o fortalecimento da economia interna.
Apresentamos, ainda, outro diferencial que tem valorizando muito o nosso
trabalho. O Guarapari Virtual está em 1º lugar nos resultados de busca do
Google e dos melhores buscadores. Está incluso em nosso Portal, os principais
atrativos turísticos, além de um completo guia dos comércios locais, prestação
de serviços, negócios, entretenimento, notícias, colunistas e classificados. Para
isso, firmamos parcerias com a Prefeitura e Secretaria Municipal de Turismo, a
fim de promover o mais preciso e completo conteúdo.
O Portal é voltado para a população local e turistas que desejam conhecer a
cidade de Guarapari, pois acreditamos que uma viagem não se resume ao fato
de planejar suas férias, mas também o passeio cotidiano, conhecer novos
lugares, restaurantes, atrações da cidade, entre outros.
Nosso objetivo é ajudar você a encontrar no município, o destino que melhor
atenda as expectativas do momento.
Porque anunciar no Guarapari Virtual
Não precisa ser um especialista no assunto para saber que a melhor maneira
de divulgar uma marca ou produto é investindo em marketing. No Guarapari
Virtual você pode divulgar sua empresa de uma maneira fácil, barata e
direcionada, utilizando a internet que hoje se tornou o maior veículo de
comunicação mundial.

Anunciando no Guarapari Virtual, você tem as seguintes vantagens:
• Fixação da marca;
• Primeiro lugar nos resultados de busca do Google;
• O Guarapari Virtual está cadastrado nos principais sites de busca;
• O acesso é 100% gratuito a todos os internautas;
• Divulgamos o seu negócio 24 horas por dia, 7 dias por semana, e para o
mundo inteiro;
• Alcance de novos clientes;
• Expandir lealdade e construir oportunidades com os clientes existentes;
• Aumentar a credibilidade através de sua participação;
• Transmitir dinamismo para a marca;
• Grande possibilidade de alcançar o público desejado;
• Apoia turismo local.

Formatos publicitários – Guia Comercial - Guarapari Virtual

 BANNER GRANDE COM POP-UP:
Logomarca, especificações da empresa
e todas as formas de contato.
Exemplo: Telefones, endereço, Web
Site, Facebook, Twitter, Blog, WhatsApp,
etc...
O banner Janela Pop-Up é um espaço
diferenciado para ampliar o leque de
divulgação da empresa.
Observação: A janela Pop-Up é acionada quando o cursor do mouse é
colocado em cima do banner grande, ou em dispositivos móveis o usuário
pressionar o banner.
Este formato publicitário tem como brinde um espaço para que o usuário faça
uma completa descrição sobre a empresa e serviços oferecidos, além da
possibilidade inserir fotos em uma galeria personalizada.
Formato: jpg, gif, png
Tamanho: 890×70 pixels
Peso máximo: 120k
Valor: R$ 600,00 (ao ano)

 BANNER MÉDIO:
Logomarca, especificações da empresa e
todas
as
formas
de
contato.
Exemplo: Telefones, endereço, Web Site,
Facebook, Twitter, Blog, WhatsApp, etc...
Formato: jpg, gif, png
Tamanho: 300×225 pixels
Peso máximo: 80k
Valor: R$ 430,00 (ao ano)



BANNER PEQUENO:

Logomarca, especificações da empresa e todas as formas de
contato.
Exemplo: Telefones, endereço, Web Site, Facebook, Twitter, Blog,
WhatsApp, etc...
Formato: jpg, gif, png
Tamanho: 120×120 pixels
Peso máximo: 60k
Valor: R$ 330,00 (ao ano)



MICRO BANNER:

Logomarca, especificações da empresa e todas as formas de
contato.
Exemplo: Telefones, endereço, Web Site, Facebook, Twitter, Blog, WhatsApp,
etc...
Formato: jpg, gif, png
Tamanho: 120×60 pixels
Peso máximo: 60k
Valor: R$ 260,00 (ao ano)

Para mais informações entre em contato:
Neuza Licbmam
neuza@guaraparivirtual.com.br
(27) 3362-8956 | (27) 99637-3385 (VIVO)
www.guaraparivirtual.com.br

