Quem somos
O portal CIDADES DO MEU BRASIL reúne dados e notícias sobre todos os municípios brasileiros, suas páginas são elaboradas para que
você possa encontrar as informações que precisa de maneira rápida e intuitiva, além de oferecer uma gama de serviços de utilidade
pública.
Ao trade e ao mercado publicitário, disponibilizamos espaços destinados a mídia/marketing e editoriais que atendem aos mais variados
nichos de mercado.

Mais Visibilidade
Estamos aptos a desenvolver a visibilidade e o crescimento de sua empresa, produtos, marca e destinos, investindo sim no
mercado digital, com ferramentas para potencializar suas diversas ações comerciais e de marketing.
Além do noticiário regional e nacional amplamente ilustrado, colocamos também a disponibilidade para matérias especiais
com vídeos.

Mercado Digital
O Brasil é o quarto país em números de usuários de internet.

Usuários de redes sociais
104 milhões

Usuários de internet
120 milhões

Usuários de
dispositivos móveis
120 milhões

Usuários de redes
sociais Mobile
89 milhões

Nossa Audiência
Média de 150 mil acessos mensais;
27%

Cobertura Nacional e Completa;
Links patrocinados em redes sociais e rede de pesquisa;
Mais de 5.500 cidades catalogadas com informações e notícias atualizadas diariamente.

67%

6%

Tabela de formatos
Contatos
BANNER

Departamento de vendas / marketing

PRINCIPAL Home
Páginas Internas

ivanilton@rotinadigital.net
+55 71 99161 - 2372
Rua Con. Renato Bião, 41, Itapuã

Tamanho em pixels
2100 x 800

BANNER FULL Home
BANNER FULL - Outras páginas

Salvador / BA.
PÁGINA PERSONALIZADA

Tamanho em pixels 1170x115

BANNER
BANNER
LATERAL Home
Dicas
Notícias

Tamanho em pixels
300X400

LATERAL Home
Dicas
Notícias

Tamanho em pixels
300X250

O CidadesdomeuBrasil.com.br reservase o direito de não aceitar anúncios que
não se enquadrem na sua linha editorial
ou no Código de Autorregulamentação
Publicitária (CoNar).
O seu anúncio poderá ser produzido pelo
CidadesdomeuBrasil.com.br
e
será
enviado para eventuais correções e não
será publicado sem a sua aprovação.
O anunciante responsabiliza-se pelo
envio da arte, com as respectivas
medidas e proporções.

Escolha a sessão do seu anúncio
Anunciar no CidadesdomeuBrasil.com.br é um excelente investimento e oportunidade para divulgar o seu
Empreendimento.
Custa bem pouco colocar o seu anúncio semestral nos banners e ter a sua página personalizada sempre em destaque.
90% dos anunciantes renovam seus espaços a cada 6 meses. Confiança correspondente e maior visibilidade.

Sessões
HOME

VAGAS DE EMPREGO

BLOG BRASIL

NOTÍCIAS

HOTÉIS E PASSAGENS

CIDADES

CALENDÁRIO

PÁGINA PERSONALIZADA

Nos acompanhe também nas redes sociais

/cidades.do.meu.Brasil
@cidadesdomeubrasil.com.br

Cidades do meu Brasil
@CidadesmyBrasil

Para sua marca esteja com inserção
integrada, nosso portal está nas nos
principais perfis de mídias sociais

O CidadesdomeuBrasil.com.br
está disponível também em tablets e smartfones

