
M Í D I A  K I T  - T A B E L A   D E   P R E Ç O 

 
Prazados Anunciantes, 

Guaramiranga Informa dispõe das seguintes modalidades de mídias:

Anúncio Simples Tipo A  - É uma modalidade de anúncio pago por tempo
certo (trimestral, semestral e anual) veiculado através de banner site fixo
nas  categorias  inclusas  no  Guaramiranga  Informa,  esta  modalidade  de
anúncio será  destinado  preferencialmente aos estabelecimentos com sede
na região, e será publicada mediante a remessa única e obrigatória dos itens
a seguir: 
Nome do Responsável, Telefones, Endereço e Banner site 
(Formato JPG ou PNG, tamanho 150 x 112 Px)

Valor: R$ 15,00(Trimestral) - R$ 25,00(Semestral) - R$ 40,00(Anual)

Local no Site: Menu Vertical (Onde Ir, Onde Ficar, Onde Comer, Onde 
Comprar e Cidades (espaços internos)

Conteúdo: Banner que contenha, site, imagens, telefone e localização, etc

 
Anúncio Simples Tipo B  - É uma modalidade de anúncio pago por tempo
certo (trimestral, semestral e anual)  veiculado através de banner simples ou
rotativo nas categorias inclusas no Guaramiranga Informa, esta modalidade
de anúncio  será  destinada  a  qualquer  estabelecimento,  e  será  publicada
mediante a remessa única e obrigatória dos itens a seguir: 
Nome do Responsável, Telefones, Endereço e Banner rotativo 
(Formato JPG, PNG ou SWF, tamanho 706 x 244 Px) 
 
Valor: R$ 80,00(Trimestral) - R$ 150,00(Semestral) - R$ 240,00(Anual)

Local no Site: Menu Vertical (Onde Ir, Onde Ficar, Onde Comer, Onde 
Comprar e Cidades (espaços superior e inferior)

Conteúdo: Banner rotativo que contenha, site, imagens, telefone e 
localização, etc
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Anúncio Simples Tipo C- É uma modalidade de anúncio pago por tempo
certo(trimestral, semestral e anual) veiculado através de banner simples na
primeira  página  no  Guaramiranga  Informa,  esta  modalidade  de  anúncio
será  destinada  a  qualquer  estabelecimento,  e  será  publicada  mediante  a
remessa única e obrigatória dos itens a seguir: 
Nome do Responsável, Telefones, Endereço e Banner simples
(Formato JPG ou PNG, tamanho 706 x 244 Px)  

Valor: R$ 80,00(Trimestral) - R$ 150,00(Semestral) - R$ 240,00(Anual)

Local no Site: Banner da Pagina Principal
Conteúdo: Banner que contenha, site, imagens, telefone e localização, etc

 
Anúncio  Simples  Tipo  D   -  É  uma  modalidade  de  anúncio  grátis  por
tempo indeterminado, sendo único e exclusivo para comerciantes que tenha
atividade  profissional  em  qualquer  categoria  inclusa  no  Guaramiranga
Informa,  esta  modalidade  de  anúncio  será  destinado  somente  aos
estabelecimentos com sede na região e será publicada mediante a remessa
única e obrigatória dos itens a seguir: 
Nome do Responsável, Telefones, Endereço e Fotos originais 
(Formato JPG ou PNG, tamanho 150 x 112 Px) 

Valor: Grátis

Local no Site: Espaços internos das cidades exclusivamente nas 
modalidades (Onde Ficar, Onde Comer, Onde Comprar)
Conteúdo: Fotos reais do estabelecimento.

Obs: Preços sujeitos a modificação, consulte o responsável pelo anúncio.

Guaramiranga, 10 de Julho de 2015

______________________________________________________________________________________________
Av. José de Sousa ,n.º 84, Guaramiranga/Ceará – Cep:62.766-000 – Fone: (85)9 86555500 – 9 88682323

www.guaramirangainforma.com.br - E-mail:contato@guaramirangainforma.com.br

http://www.guaramirangainforma.com.br/

