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Nosso Público
 O Portal AltaPaulistaNews é um site com notícias da Alta Paulista, contemplando todas as cidades
desta região do estado de São Paulo, e acompanhamento do noticiário nacional através das
principais agências de comunicação e assessorias de imprensa do país.
 Temos o compromisso de divulgar conteúdo pluralista, abrir espaço as mais diferentes correntes de
pensamentos e ideias, e oferecer cobertura que integre informações, prestações de serviços e
suporte de entretenimento.


Praticamos a ética, a transparência e a gestão participativa. Defendemos os direitos humanos, a
liberdade de expressão e o exercício da cidadania. Valorizamos as pessoas e a diversidade cultural e
regional brasileira. Cultivamos a criatividade, a inovação e a sustentabilidade.

Banner
Banner Home Topo
Banner será exibido no topo da página inicial e ao abrir as
matérias para leitura. O sistema de exibição será rotativo.
Banner Categorias Topo
Banner será exibido no topo da categoria escolhida e ao
abrir as matérias para leitura. O sistema de exibição será
rotativo.
Banner Posição 1, 2 e 3
Banners exibidos ao longo da página inicial; sendo a
Posição 1 após as matérias em destaque, Posição 2 no
centro da página e Posição 3 próximo a barra inferior. O
sistema de exibição será rotativo.
Banner Home Lateral | Publicações Lateral
Banner Home Lateral será exibido na lateral direita da
página inicial e o Banner Publicações Lateral será exibido na
lateral direita durante a leitura das notícias. O sistema de
exibição será rotativo.

Tabela de Preços - Banner

Identificação
Banner Home Topo
Banner Home Posição 1
Banner Home Posição 2
Banner Home Posição 3
Banner Home Lateral
Banner Categorias Topo
Banner Publicações Lateral

Preço
R$ 175,00 / mensal
R$ 125,00 / mensal
R$ 100,00 / mensal
R$ 100,00 / mensal
R$ 100,00 / mensal
R$ 125,00 / mensal
R$ 50,00 / mensal

Marketing de Conteúdo

Produzir / Publicar
O release será produzido por nossa equipe e publicado no
portal Alta Paulista News.

Destacar
O release será publicado com destaque na página principal
do portal.

Tabela de Preços - Marketing de Conteúdo

Identificação
Básico
Super Destaque

Ações
Produzir/ Publicar
Produzir/
Publicar
Destacar

Preço/publicação
R$ 50,00
e

R$ 100,00

Mídias Sociais
 Você anunciante pode veicular seus produtos e informações em nossas mídias
sociais, aumentando ainda mais o engajamento com o conteúdo divulgado. Ao
optar por essa modalidade, nossa equipe irá elaborar o post com o conteúdo
solicitado ou podemos veicular material fornecido pelo anunciante.
 O valor cobrado é de R$ 50,00 por material veiculado.
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