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Quem somos

Não somos apenas mais um portal de notícias. Sabemos que no mundo atual é 
necessário levar a mensagem para o nicho que terá interesse por ela. 

Por este motivo somos focados em notícias sobre economia, negócios, inovação, 
tecnologia, carreiras e sustentabilidade em Santa Catarina.

Estamos conectados com empresas, associações, entidades e iniciativas que 
buscam desenvolver a economia catarinense, gerando assim um universo de 
conteúdos e artigos exclusivos, além de notícias do dia a dia empresarial em um 
dos estados mais competitivos do país.
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Nossos números

Acumulamos ótimos números mês a mês, em nosso último levantamento o 
resultado foi o seguinte:

● 6.700 acessos únicos mensais
● 15.000 pageviews mensais

Facebook
● 500 seguidores
● 5.500 impressões semanais

Linkedin
● 1.190 seguidores
● 2.000 impressões diárias

Instagram
● 650 seguidores
● 3.700 impressões semanais
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Modelos de anúncios

Publicação de Conteúdo 

Valor: R$ 50,00.
Publicação de matéria pronta contendo assinatura com dados da empresa.
A matéria também será compartilhada em nossas redes sociais:

● Facebook
● Linkedin
● Twitter
● Instagram (stories)
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Modelos de anúncios

Criação de Conteúdo 

Valor: R$ 100,00.
Produção de matéria e publicação contendo assinatura com dados da empresa.
A matéria também será compartilhada em nossas redes sociais:

● Facebook
● Linkedin
● Twitter
● Instagram (stories)
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Modelos de anúncios

Banners 

Full Banner: R$ 250,00
Full Banner + 1 Matéria: R$ 300,00
Full Banner + 2 Matérias: R$ 350,00

Banner Lateral: R$ 100,00
Banner Lateral + 1 Matéria: R$ 150,00
Banner Lateral + 2 Matérias: R$ 200,00

Banner entre Editorias: R$ 100,00
Banner entre Editorias + 1 Matéria: R$ 150,00
Banner entre Editorias + 2 Matérias: R$ 200,00

O banner será vinculado por 30 dias, com possibilidade de extensão.

Criação artística (banner estático): R$ 150,00
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Vamos tomar um café
Adoraríamos conversar sobre possibilidades de pautas e parcerias, além disso, te convidamos a 
nos acompanhar nas redes sociais:

● Alexa
● Linkedin
● Facebook
● Instagram
● Twitter

Entre em contato pelo Whatsapp e solicite seu orçamento: (47) 99251-2019.

Muito obrigada,
Ana Paula Dahlke
Editora-chefe
https://www.economiasc.com
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https://www.amazon.com.br/F%C3%A1brica-de-Skills-Economia-SC/dp/B082MT5PTN/ref=sr_1_1?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=economia+sc&qid=1578265635&s=alexa-skills&sr=1-1
https://www.linkedin.com/company/economia-sc/
https://www.facebook.com/economiasc/
https://www.instagram.com/economiasc/
https://twitter.com/economiasc1
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5547992512019
https://www.economiasc.com

