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Ilmo.(a) Sr(a).:

Cordial saudação.

Por conta das profundas transformações vivenciadas hoje pela mídia impressa (jornais e revistas, 
principalmente), veículos de Comunicação com plataformas na Internet estão em franca ascendência pelo mundo 
afora. Em especial os que exploram os diversos aspectos da informação antes de postá-la em blogs e sites, 
divulgando textos e imagens exclusivas para informação imediata dos leitores.

Essas mudanças também estão influenciando o mercado publicitário mundial. Há muito, os grandes 
anunciantes já perceberam a força da Internet e estão migrando para este nicho do mercado, levando suas marcas, 
produtos e serviços para dentro dos grandes sites e portais de notícias.

Acompanhando esses novos tempos, Meta Comunicação criou e mantém o blog de jornalismo 
amazoniaviaamapa.wordpress.com. Há nove anos no ar, consagrou-se como veículo de comunicação online, com 
excelente receptividade por parte dos internautas amapaenses. Em especial, entre a classe política e empresarial do 
Estado. Atualizado diariamente com reportagens sobre os assuntos em evidência nas diversas áreas de interesse da 
sociedade, o blog se propõe a ser uma alternativa de leitura para quem pretende conhecer as diferentes abordagens 
dos assuntos debatidos na Amazônia, no Brasil e no mundo.

Faça como os grandes anunciantes, participe dessa revolução mundial e entre você também para o incrível 
universo da Internet trazendo sua marca, seus serviços e produtos para dentro do blog . Os AMAZÔNIA VIA AMAPÁ
preços de nossos espaços publicitários são bastante acessíveis.

Veja as nossas instruções:
Escolha o formato do seu ANÚNCIO conforme a TABELA abaixo. Em seguida, preencha o CADASTRO e 

deposite no BANCO DO BRASIL, Conta 97.045-X / Agência 2825-8, o valor correspondente ao seu ANÚNCIO. Envie 
para o e-mail  cópia digitalizada do comprovante do seu pagamento, acompanhado da arte do pautamcp@gmail.com
seu ANÚNCIO. 

 

Atenciosamente.

VALORES DOS ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS:

- Banner Topo (Cabeçalho do blog - 1188 x 113 pixels)......................................... R$ 170,00/mês 
- Veiculação de Vídeo Publicitário (alto/esquerda)................................................ R$ 200,00/mês  
- Banner Lateral (Frente/Estático - 441 x 294 pixels)............................................. R$ 100,00/mês
- Banner Lateral (Frente & Verso/Movimento - 441 x 294 pix................................ R$ 200,00/mês
- Banner Lateral (Frente/Estático - 441 x 588 pixels)............................................. R$ 150,00/mês
- Banner Lateral (Frente & Verso/Movimento - 441 x 588 pixels).......................... R$ 250,00/mês
- Banner Central (Frente/Estático - 700 x 400 pixels)............................................. R$ 150,00/mês
- Banner Central (Frente & Verso/Movimento - 700 x 400 pixels)......................... R$ 200,00/mês
- Banner Base (Rodapé/Expediente - 441 x 228 pixels)......................................... R$   70,00/mês

META COMUNICAÇÃO
Emanoel Reis

Jornalista e Publicitário
FENAJ 1.380 - MTE/PA 

Para mais informações ou solicitar nossa visita,
ligue (96) 9 8111.2230
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