MÍDIA KIT - 2020

Dados aferidos em dezembro/2019. Vigência até março//2020

1 - Apresentação
O Triângulo Notícias é um portal jornalístico sediado em Patos de
Minas que distribui conteúdo próprio para a região do Alto Paranaíba e
Triângulo Mineiro. Além da atuação regional, vinculamos matérias
estaduais, nacionais e internacionais através de nossos parceiros.
Lançada em março de 2017, a empresa se consolidou e hoje já é
reconhecida como uma das mais influentes e inovadoras do mercado.
Com cerca de 300 mil usuários por mês, o Triângulo Notícias continua
buscando novos públicos e por consequente a transformação social
através da comunicação.

2 - Nossa Área de Cobertura
Atualmente produzimos conteúdo próprio das seguintes cidades do
Triângulo Mineiro:

1.
2.
3.
4.

Abadia dos Dourados
Araguari
Arapuá
Carmo do Paranaíba

5. Coromandel
6. Cruzeiro da Fortaleza
7. Guimarânia
8. Iraí de Minas
9. Ituiutaba
10.
11.

Lagoa Formosa
Matutina

12.

Monte Carmelo

13.
14.
15.

Patos de Minas
Patrocínio
Presidente Olegário

16.
17.
18.

Rio Paranaíba
Romaria
São Gotardo

19.
20.

Serra do Salitre
Tiros

21.
22.

Uberaba
Uberlândia

As demais cidades da região são cobertas através de parceiros, isto é,
reprodução de conteúdo de terceiros. A audiência se concentra nas
cidades mencionadas acima.

Além do público de Minas Gerais, o portal alcança público em estados
como São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás.

3 - Perfil da Audiência
- Idades
IDADE

PORCENTAGEM DE PÚBLICO

18 - 24

5,53%

25 - 34

31,90%

35 - 44

28,23%

45 - 54

18,26%

55 - 64

12,17%

65 +

3,91%

- Sexo
SEXO

PORCENTAGEM DE PÚBLICO

Feminino

59,64%

Masculino

40,36%

- Interesses - Afinidade
Gastronomia / Culinária / Culinária
Estilos de Vida e Hobbies
Notícias e Política
Educação

Entretenimento
Compras
Esportes & Fitness
- Interesses e Segmentos de Mercado
Emprego
Educação / Ensino Pós-Secundário
Automóveis e Veículos
Eletrônicos de Consumo / Celulares
Vestuário e acessórios
Serviços Financeiro

4 - Formatos e Valores

Observação: Valores referentes a contração sem intermediário. Em caso de agência
de publicidade consultar o representante comercial.
1
Os banners são responsivos e rotativos;
2
Valores referentes a exibição geral, ou seja, em todas as
localidades geográficas.

Banners Avulsos

Superior Topo (Geral)
-

30 dias

350,00

700,00

300,00

600,00

Exibido na parte superior, em todas as páginas
do website.

Superior Notícia
-

15 dias

Exibido no cabeçalho, acima do título da
reportagem.

Final de Notícia
-

350,00

150,00

300,00

Exibido ao final da notícia, acima dos
comentários.

Lateral (Geral)
-

175,00

Exibido na lateral, em todas as páginas do
website.

Pacotes de Serviços
Oferecemos pacotes que mesclam vários formatos de publicidade. Confira a seguir:

1 - Ouro
●
●
●
●

Banner Topo (em todas as páginas) – 1000×100 (+ ver disposição)
Um publieditorial (matéria) por mês¹
Três postagens no F
 acebook e no I nstagram por mês²
Dois disparos no WhatsApp por mês³
VALOR MENSAL: R$ 850,00

2 - Prata
● Banner Superior Notícia (dentro dos posts) – 728×90 (+ ver disposição)
● Duas postagens no Facebook e no Instagram por mês²
● Um disparo no WhatsApp por mês³
VALOR MENSAL: R$ 700,00

3 - Bronze
● Banner Final de Notícia (dentro dos posts) – 728×90 (+ ver disposição)
● Uma postagem no Facebook e no Instagram por mês²
VALOR MENSAL: R$ 500,00

¹ O texto deverá ser produzido pelo contratante. A produção pelos jornalistas do Triângulo Notícias é
possível mediante pagamento de uma taxa de 69,90.
² O texto e o material gráfico (foto ou vídeo) deverá ser disponibilizado pelo contratante. O Triângulo
Notícias possui convênio com agência de publicidade, consulte o representante comercial.
³ O disparo é feito através do banco de dados de internautas do Triângulo Notícias. Considera-se um
disparo como sendo uma mensagem.
* O horário para postagem fica a critério do contratante e deverá ser agendado com antecedência de 24
horas.

Serviços Adicionais
1 - Divulgação em Rede Social
●
●
●
●

Disparo no WhatsApp – R$ 49,90
Postagem no Facebook – R$ 39,90
Postagem no Instagram – R$ 29,90
Story no Instagram – R$ 32,90

¹ A peça de divulgação, texto e/ou imagem, deverá ser produzida pelo contratante. Caso queira que o
Triângulo Notícias produza consulte o representante comercial.

2 - Cobertura de Eventos
A cobertura consiste na produção de uma reportagem sobre um evento corporativo ou
comercial. A matéria será postada no portal e compartilhada no Facebook, Instagram,
Twitter e WhatsApp. Esse tipo de serviço está disponível nas cidades de Patos de Minas,
Lagoa Formosa¹, Carmo do Paranaíba¹ e Lagoa Formosa¹
● Texto + Foto² (R$ 150,00)
● Texto + Foto + Vídeo³ (R$ 250,00)
● Texto + Foto + Vídeo/Live* (R$ 300,00)
¹ Nestas cidades é cobrado uma taxa de deslocamento proporcional à quilometragem a partir de Patos de
Minas.
² Até 20 fotos do evento serão postadas na reportagem.
³ O vídeo pode conter até três entrevistas e será disponibilizado no Facebook, no YouTube e no Portal.
* A live é uma transmissão ao-vivo através do Facebook. Ela poderá ter duração de até 30 minutos e ficará
disponível após seu término em versão gravada.

Condições e Formas de Pagamento
O pagamento dos serviços de divulgação social, publieditorial deverão ser efetuados
antecipadamente. Pacotes de serviços e banners avulsos em até 10 dias a partir do início
da vinculação. O acerto da cobertura de eventos deverá ser feita antecipadamente ou no
local.
●
●
●
●

Cartão de Crédito/Débito (transação online via Mercado Pago ou PagSeguro)
Boleto Bancário
Transferência Bancária
Em dinheiro (pessoalmente ao representante comercial)

Como Contratar?
●
●
●
●

Pelo WhatsApp/Telefone 34 9 9972-9703
Pelo representante comercial 34 9 8864-9193 (Falar com Lélis Félix)
Através do e-mail comercial@triangulonoticias.com
Ou online pelo endereço triangulonoticias.com/anuncie

Dados necessários: Nome completo ou razão social, CPF/CNPJ, e-mail, telefone e
endereço.

