Borracha Natural

Anuncie
O Portal Borracha Natural (borrachanatural.agr.br) é referência para a cadeia agroindustrial da borracha no Brasil. O
profissionalismo de sua equipe e a seriedade de seu trabalho podem ser medidos pela sua credibilidade perante os
agentes do setor, inclusive no exterior. Com média de 45.000 visualizações do conteúdo especializado, o sistema de
informação conta também com 9.000 assinantes do informativo semanal gratuito Borracha via e-mail. Além da
visibilidade que um anúncio no Borracha Natural proporciona à sua empresa, fatores intrínsecos à internet - como
velocidade, interatividade e baixo custo - aumentam o alcance das informações publicitárias, expandindo a possibilidade
de negócios. Projete sua marca e faça parte de um mercado com milhares de consumidores em potencial, que compram,
vendem e se relacionam pela internet. Conheça os formatos e preços dos anúncios:
1- Banners Os banners são imagens com conteúdo publicitário, posicionados em local específico da página principal
do site. Quando o internauta clica no banner, ele pode ser levado diretamente ao endereço do anunciante na internet por
meio de um link. Veja a seguir os preços e especificações técnicas:
Banner 160x60 px
Página principal = R$ 750,00 por mês
(equiv. 82 kg de GEB-10)
Banner 160x90 px
Página principal = R$ 1.000,00 por mês
(equiv. 109 kg de GEB-10)
Banner 160x120 px
Página principal = R$ 1.500,00 por mês
(equiv. 163 kg de GEB-10)
Banner 160x160 px
Página principal = R$ 1.900,00 por mês
(equiv. 207 kg de GEB-10)
Banner 160x240 px
Página principal = R$ 2.500,00 por mês
(equiv. 272 kg de GEB-10)
Outros formatos
Consulte-nos pelo e-mail anuncie@borrachanatural.agr.br.

2- Newsletter
Inserção de mensagens publicitárias personalizadas, em formato html, sem imagens, com máximo de 8 (oito) linhas de
texto, para a lista de endereços eletrônicos do Borracha via e-mail.
Investimento: R$ 600,00 por envio.

3- Mala-direta Envio de mensagens publicitárias personalizadas, em formato html com duas imagens e no máximo
uma página, para a lista de endereços eletrônicos do Borracha via e-mail. Investimento: R$ 1.200,00 por envio. 4Patrocínio Consulte-nos pelo e-mail anuncie@borrachanatural.agr.br. Rev. 11/03/2021 18:00

http://borrachanatural.agr.br/cms
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