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O portal de notícias que mais cresce no sul do Brasil 
preparou uma escala crescente de benefícios 
incentivadores para Marcas e Produtos 
potencializarem suas campanhas 
na retomada das suas 
ações de comunicação
nesse período singular... Um show de bonificações 

e vouchers pra vitaminar todas 
as estratégias de comunicação 

até o verão 2021 !

Juntos e mais fortes nessa retomada!



Ou seja, qualquer campanha sazonal 2019 
como Namorados, Pais, Crianças, Black Friday ou Natal, 

todas essas contratações serão contempladas por 
benefícios próprios e acumularão vouchers para as próximas

campanhas até março 2021 !

Conheça a cronologia do CIRCUITO RETOMADA na próxima lâmina...

Desde já, todas as campanhas sazonais 2019 terão seus 
investimentos turbinados por entregas bonificadas 
próprias da contratação, agregando vouchers 
pra turbinar novas sazonais durante o ano 
e acumulando percentuais 
de bonificação para as novas 
campanhas de Verão 2021...

Como funciona ?
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NATAL
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✓ 30% bonificação NAMORADOS

✓ 20% voucher p/ próximo PI

✓ 5% voucher p/ Verão 2021

✓ 20% voucher PI anterior

✓ 30% bonificação PAIS

✓ 20% voucher p/ próximo PI

✓ 5% voucher p/ Verão 2021

✓ 20% voucher PI anterior

✓ 30% bonificação CRIANÇAS

✓ 20% voucher p/ próximo PI

✓ 5% voucher p/ Verão 2021

✓ 20% voucher PI anterior

✓ 30% bonificação BLACK FRIDAY

✓ 20% voucher p/ próximo PI

✓ 5% voucher p/ Verão 2021

✓ 20% voucher PI anterior

✓ 30% bonificação NATAL

✓ 20% voucher p/ próximo PI

✓ 5% voucher p/ Verão 2021

✓ 20% voucher PI anterior

✓ 30% bonificação VERÃO

✓ 25% voucher p/ Verão 2021

✓ 75% de bonificação total 

para contrato em Janeiro 

ou Fevereiro ou Março 2021

25

30% a 75% de bonificação mensal até o verão 2021.

Verão Verão Verão Verão Verão
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A nova força da notícia online no Paraná está 
batendo seus sucessivos recordes de audiência, 
acessado por mais de 5 MILHÕES e 300 MIL 
Usuários Únicos (Unique Visitors) 
nos últimos 30 dias*.

Um canhão de audiência 
para as suas campanhas!

Qual audiência ?
*1
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Quais públicos ?

25,3

30,1

18,7

8,5 9,0 8,4

75% entre 18 e 54 anos, 60% feminino.
Público economicamente ativo e formador de opinião.

*16/04 a 15/05/2020



Veiculação de campanhas online através de 
AdServer UOL-SP com monitoramento de fluxo 
e emissão de relatório de entregas diárias ao 
final da cada campanha.

Publicidade Online 
Mídia programática

FORMATOS 1

970x250

300x250

300x600

300x250

300x050

300x050

300x600
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PUBLICIDADE
Banner
300x250

Conteúdos de Marca – Branded Content

Exibição de ‘Publieditoriais’ temáticos, especiais para 
o engajamento da narrativa da sua Marca com o seu 
público de interesse.

✓ Destaque na Home ✓ Desktop + Mobile ✓ Redes Sociais

FORMATOS 2
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Patrocínios – Canais e ProjetosFORMATOS 3

✓ Exibição fixa, determinada e permanente, de Banner 
728x090 na testeira da Capa e em todas as páginas 
de conteúdos do Canal.

✓ Possibilidade de veiculação 
de Publieditoriais temáticos 
no Canal apoiado.
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Projetos especiaisFORMATOS 4

branded content
publicidade

redes sociais

> Combos <

O palco perfeito para potencializar 
as melhores estratégias de 
comunicação.

Banner
300x250

PUBLIEDITORIAIS
Publicações especiais

Link BANNER
Publicidade e direcionamento

REDES SOCIAIS
Facebook+Instagram+Twitter

Ações customizadas de 
alto impacto e forte engajamento.



Conte conosco nessa retomada. 
Traga sua demanda, projetos e planos, então juntos criaremos uma proposta 

customizada bacana para atender melhor suas estratégias!

A nova força da notícia online no Paraná.

www.paranaportal.com.br

Projetos, propostas e orçamentos:
41 – 99673.8764
41 – 3593.7428
comercial@paranaportal.com.br

Condições exclusivas para campanhas e investimentos da iniciativa privada, com benefícios e utilização válidos até 31.03.2021 ou enquanto houver espaços disponíveis na plataforma.

Curitiba, maio 2020.

https://www.paranaportal.uol.com.br/

