
FORMATOS DE

 

PUBLICIDADE



Criação de um texto (post) relacionado ao produto, destino ou serviço. 
Variações de publieditoriais:

• Divulgação de destino ou produto específico.
• Novos serviços.
• Teste de produto (review).
• Divulgação de promoções.
• Post sobre eventos.

PUBLIEDITORIAL

Criação de um vídeo exclusivo sobre o produto, destino, evento ou serviço.
O vídeo é produzido pela equipe do EMBARQUE NA VIAGEM podendo ser: 
um review do(s) produto(s), cobertura de um evento, visita à loja/empresa etc.

PUBLIEDITORIAL

Exemplo: http://goo.gl/l4m590

 

*Todos os publieditoriais são divulgados no Twitter, Facebook e Google+.

vídeo

texto



O Twitter @Embarque é um grande veículo de divulgação e interação com os usuários do Portal. 

Há a possibilidade de criação de pacotes de tweets para uma divulgação ou cobertura de evento.

A página de fãs do Embarque na Viagem é uma ótima referência em Viagem e Turismo do Facebook (Brasil). 

Há a possibilidade de criação de postagens patrocinadas (pacote ou unidade).

TWITTER PATROCINADO

POST NO FACEBOOK PATROCINADO

 

POST NO INSTAGRAM PATROCINADO

O instagram @EmbarquenaViagem é um ótimo canal 
para divulgação de novos produtos, cobertura de eventos e 
convite para os seguidores participarem de concursos culturais 
dentro do instagram.

Todos os posts no instagram são twittados no @DicasdoEmbarque

Todos os posts da fã page são divulgados no grupo DicasdeTurismo



Mídias disponíveis no site:

• *Destaque patrocinado (destaque para publieditoriais).
• *Background patrocinado.

• *Pop-up.

Também trabalhamos com entrega média de impressões.

BANNERS

• Super Banner (728×90) 
• Square (300×250) 

Valores referentes a veículação de 1 mês.

*Criação de novo canal exclusivo

• Canal de conteúdo patrocinado
• Editoria personalizado com banners exclusivos
• Mínimo de 08 posts mensais de acordo com briefing da marca 
• Todos os posts do canal são identificados com selo da marca 
• Conteúdo promovido nas redes sociais do Embarque na Viagem

*PATROCÍNIO DE CANAL

* Formatos que exigem orçamento.



Portal Embarque na Viagem
Notícias, ideias e tendências.

www.embarquenaviagem.com
contato@embarquenaviagem.com
Facebook.com/Embarquenaviagem
Instagram.com/Embarquenaviagem
Youtube.com/EmbarquenaViagem

Twitter.com/Embarque

Telefones: [21] 3741-1891 | 9.6746-9983

QUER ANUNCIAR?

FAÇA UM ORÇAMENTO


