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Banner de Entrada
Exibido quando o internauta entra no portal, é o formato com maior taxa de
cliques por exibição - alcançando os incríveis 11%. O anunciante ainda tem a
opção de só permitir o fechamento do banner após 5 segundos de visualização,
o que garante maior atenção a mensagem transmitida. Fica ainda melhor
usando GIF animado ou um vídeo hospedado no Youtube.

Sliders (Topo/Super/Quadrado/Mega)
Todos os anúncios do portal são exibidos tanto na versão mobile como para
computadores de mesa. Os formatos se encaixam perfeitamente com as
notícias, garantindo atenção ao banner. Todos os slides são rotativos, junto com
outros anunciantes, e com ordem aleatória. O alcance estimado para cada slide
é de 50.000 a 100.000 pessoas por mês.
 Slider de Topo: Localizado no topo da página inicial e das matérias
 Super Slider: Localizado no centro da página inicial e ao final das matérias
 Slider quadrado: Localizado no centro da página inicial e na barra lateral
das matérias
 Mega Slider: Localizado no centro da página inicial e na barra lateral das
matérias
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Publicação (Informe Publicitário)
Sua empresa também pode ser notícia. Podemos produzir uma matéria única
para sua empresa, ou divulgar um release enviado por sua assessoria, que
poderá conter texto, fotos e vídeos.
As publicações são divulgadas entre os destaques da página inicial do portal, e
vão descendo com a entrada de novas notícias. A publicação e seu link ficará
disponível e armazenada em nosso arquivo e nas categorias.
Todos os informes publicitários também tem seu link compartilhado em nossa
página no Facebook.

Especificações técnicas
Informações gerais (*)
1. Como hoje a maioria dos dispositivos já exibe mais de 1 pixel por ponto, pedimos
para enviar cada uma das artes com pelo menos o dobro de pixels. Assim as artes
dos clientes aparecerão com maior definição.
2. Como todos os anúncios do portal são exibidos tanto para dispositivos móveis,
como para computadores de mesa, em alguns casos são necessárias duas peças
publicitárias, uma para cada plataforma.
3. Peso máximo dos arquivos: 300 kb
4. Formatos: JPG, PNG ou GIF animado

Slide de topo
 Peça mobile: 322 x 180 (enviar em 1288 x 720) pixels
 Peça desktop: 1217 x 150 (enviar em 2434 x 300) pixels

Super Slider
 Tamanho único: 322 x 180 (enviar em 1288 x 720) pixels

Slider Quadrado
 Tamanho único: 322 x 322 (enviar em 1500 x 1500) pixels

Mega Slider
 Tamanho único: 322 x 180 (enviar em 1288 x 720) pixels

Banner de entrada
 Peça mobile: 320 x 320 (enviar em 640 x 640) pixels
 Peça desktop: 1080 x 420 (enviar em 2160 x 840) pixels

Entre em contato
comercial@pousoalegre.net
(35) 3423 - 1433
(35) 9 9173 - 3785

