PREÇOS

CONDIÇÕES GERAIS
As peças publicitárias veiculadas no
APARECIDANET devem seguir rigorosaamente as especificações técnicas contidas neste
Mídia Kit.
A equipe técnica do APARECIDANET não
está autorizada a redimensionar, adaptar
ou corrigir arquivos enviados fora das especificações.
A vinculação de qualquer anúncio publicitário estará sujeita à aprovação prévia por
porte do APARECIDANET.
A criação dos anúncios no formato do
ClassiBox são de responsabilidade da equipe do APARECIDANET, no caso do anunciante não ter supervisão de uma agência.
O APARECIDANET não se responsabiliza
pelo conteúdo das páginas redirecionadas
através das peças publicitárias.
A entrega de todas as impressões está
sujeita ao cumprimento dos prazos estabelecidos para o envio das peças e da P.I ou
autorização de vinculação de publicidade.

VERIFICAÇÃO DAS
ESPECIFICAÇÕES
Os banners devem ser enviados para o setor de Mídia do APARECIDANET com antecedência de 2 (dois) dias úteis da data do
início da campanha.

PUBLICAÇÃO DAS PEÇAS
A programação da campanha é feita somente após a verificação da conformidade
das peças e da PI pelo setor de Mídia do
APARECIDANET.
As parcerias feitas por meio de jornais ou
guias comerciais que contemplem a vinculação de peças no portal devem esta documentadas por meio de uma Autorização de
Vinculação contendo a duração da campnha, quantidade de impressões e dados
gerais do acordo e as obrigações de
ambas as partes.

FORMATO

MENSAL
ROT/4***

TABELA
CPM

1

1.120x300px

R$ 17,00

R$ 28.000

2

1.120x290px

R$ 12,00

R$ 21.000

3

728x90px

R$ 11,50

R$ 18.000

4

360x600px

R$ 11,00

R$ 17.000

5

360x300px

R$ 9,00

R$ 12.000

6

POUPUP

R$ 25,00

7

MALA DIRETA

SOB CONSULTA

DIÁRIO - R$ 5.000

Links Patrocinados**

R$ 3.000

*CPM

Custo por mil impressões

**Links patrocinados

Valor para cada 100.000 impressões / consulte-nos!

***Patrocínios

Pode a ver o patrocínio de uma seção do site, ou do
portal rotacionado em 3 patrocinadores
Há modalidade de patrocínio por mês, com a rotação
de 1 anunciante

****Mensal

CARACTÉRISTICAS DAS PEÇAS
LAYOUT: Os anuncios não devem parecer com o conteúdo do APARECIDANET no formato,
diagramação, cores e tipografia nem utilizar o logotipo do APARECIDANET.
BACKGOUND: Evitar peças publicitárias com cor de fundo (background) branca. Não é
aceito o formato flash devido a segurança do sistema.
TELEFONE: Quando informar qualquer telefône na peça, colocar obrigatóriamente o seu
respectivo DDD entre parênteses, conforme o padrão: (XX) XXXX-XXXX.
ACTION SCRIPT: Não é aceito pelo sistema por motivo de falhas e bugs de segurança da
propria extensão FLASH.
ANIMAÇÕES: Evitar que a peça fique piscando de maneira intermitente. Isso poderá irritar
o usuário que está tentando ler o conteúdo visualizado. As animações não podem confundir o usuário. Elas não devem imitar uma janela de diálago do Windows/Mac/LInux,
mensagens de erro ou outros artifícios semelhantes. Não devem utilizar gráficos para simular
falsa interatividade (como menu drop down, caixas de busca, etc).
Extensões aceitas: JPG, PNG, GIF, GIF Animado, Java Script, Youtube e Vimeo .
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