Guia Cidade Online – Seu Anúncio Internet
www.guiacidadeonline.com.br/anuncie
Mais informações: contato@guiacidadeonline.com.br
Contato Vendas:(16) 9.9336-7251 (whats app)

TABELA | PLANOS DE ANÚNCIOS

Valor (R$)

Plano I: Cadastro Básico
» inserção na categoria especificada no site (até 4 segmentos)
» inserção na ferramenta busca rápida (palavras-chave)
» anúncio completo com serviços, localização, mapa e contato
» logotipo + galeria de fotos (até 16 fotos)
» disponibilidade de inserção de 01 video (youtube)
» avaliação, comentários e compartilhamento p/ rede social
» inserção na ferramenta destaques da semana (1° página)
» inserção na ferramenta email marketing mensal
» inserção URL personalizada para buscador Google
» inserção do Anúncio no Aplicativo p/ Celular

R$ 19,90 mensal
Plano Min. (12 meses)
Anual: R$ 238,80

Plano II: Cadastro + Shop Online
» todos os quesitos do cadastro básico I
» vitrine virtual com até 24 produtos com foto
» venda seus produtos e serviços on-line no guia
» todas as formas de pagamento disponíveis
» parcele suas vendas em até 12x no cartão
» protegido e garantido pelo Pag Seguro UOL

+
R$ 24,90 mensal
Plano Min. (12 meses)

Plano III: Cadastro + Shop Online + Oferta Online
» todos os quesitos do cadastro básico II
» ofereça Cupons de Descontos (%), ofertas e vantagens
» destaque da sua oferta na primeira página
» receba o resgate de cupons através online ou impresso
» e-mail marketing com suas ofertas e descontos
» divulgação em redes sociais (fan-page Guia)

+

+

R$ 29,90 mensal
Plano Min. (12 meses)

BANNER LATERAL (esquerda)
» todos os quesitos do cadastro básico
» banner lateral rotativo no formato gif,,jpeg, png
» inserção de link externo ou interno no banner
» visualizado em todas as páginas do site fixo com estatísticas acesso
» tamanho máx: 170x170 px e localizado a esquerda do site

R$ 39,90 mensal
Plano Min. (06 meses)

Os valores dos planos de anúncio podem variar de acordo com a cidade, confira abaixo:
www.guiacidadeonline.com.br/anuncie
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BANNER RODAPÉ (inferior)
- banner rodapé rotativo no formato jpeg, gif ou png
- inserção de link externo ou interno no banner
- visualizado em todas as páginas do site com estatísticas acesso
- tamanho: 450x100 px localizado ao centro do site

Valor (R$)

R$ 49,90 mensal
Plano Min. (06 meses)

VIDEO VIP (centro/1ª pág.)
- todos os quesitos do cadastro básico III
- exibido na primeira página c/ acompanhamento de acessos
- video cadastrado no youtube com duração de até 10 minutos
- inserção de link externo ou interno no botão de click

R$ 59,90 mensal
Plano Min. (1/3 meses)

BANNER VERTICAL (direita)
- banner lateral rotativo no formato jpeg, gif ou png
- inserção de link externo ou interno no banner
- visualizado em todas as páginas do site com estatísticas acesso
- tamanho máx:1000x150 px localizado ao centro do site

R$ 79,90 mensal
Plano Min. (03 meses)

BANNER TOP (superior/centro)
- banner lateral rotativo slider no formato jpeg, gif ou png
- inserção de link externo ou interno no banner
- visualizado em todas as páginas do site com estatísticas acesso
- tamanho: 1040x150 px localizado ao centro do site

R$ 99,90 mensal
Plano Min. (01 mês)

JANELA POP UP EXTRA (sobreposto/1ªpág.)
- visualizado na entrada do site (primeira pag.) com estatísticas acesso
- ótima visualização para lançamentos, datas e promoções
- inserção de link externo ou interno no banner / janela
- janela pop-up de até 890x890 px no formato jpeg, gif ou png
- inclui botão fechar para continuar navegação no site

R$ 129,90
Plano Min. (01 mês)

WEB SITE + GUIA / PLANO COMBINADO
- cadastro básico III + inserção de banner fixo a escolha
- criação de web site apresentação empresarial
- site moderno responsivo adaptável qualquer tamanho de tela
- divulgação em redes socias e e-mail marketing

+

+
R$ ..........

Plano Min. (03/06/12 meses)

Os valores dos planos de anúncio podem variar de acordo com a cidade, confira abaixo:
www.guiacidadeonline.com.br/anuncie

