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APRESENTAÇÃO
Uma das maiores mídias do Sul e extremo-sul da Bahia, e que
vem crescendo no âmbito da Bahia e do Brasil, é uma fonte de
inspiração para entusiastas que estão em busca de referências
e ideias no mundo da publicidade e propaganda, com
atualizações diárias de conteúdo e discussões comunitárias.
Criado pelo Analista de Sistemas Paulo Marques e Licenciado
em Filosofia e pós-graduando em Gestão Pública Municipal
Franklin Deluzio, o site ganhou o reforço de Matheus Silva
Analista de Sistema e a Colunista Claire Marques, o site tem
como objetivo de reunir conteúdos referentes a
entretenimento, internet, concursos, empregos, seleções,
esporte, política, notícias, empreendedorismo, fotografia,
design, criatividade e comunicação em geral.

APRESENTAÇÃO

Neste ano de 2018, um instituto contratado pela Prefeitura
Municipal de Ilhéus para verificar qual veículo de comunicação
que tinha mais a preferência do público do Sul da Bahia e o
poder de influenciar a população, o ILHÉUS.NET ficou em 1º
lugar.

ESTATÍSTICAS
20 jul/2017 – 20 jul/2018
Dados: Google Analytics

949.802 247.543

VISUALIZAÇÕES DE PÁGINA

VISITANTES ÚNICOS

01:05

DURAÇÃO MÉDIA DA VISITA

PÚBLICO-ALVO

IDADE

SEXO

REDES SOCIAIS

+6.900
curtidas
/ilheus.net

+430
inscritos
/ilheusnet

+250 +7.650
seguidores
/ilheusnet

NÚMEROS
APRESENTAÇÃO
• 24,55% Orgânicos (Provenientes de mecanismo de pesquisas)
• 42,53% Direto (Acessos diretos ao Ilhéus.net)
• 3,34% Referências (Sites que indicam o Ilhéus.net em artigos, páginas e conteúdos)
• 29,57% Social (Principais redes sociais)
• 0,01% Outras formas de acessos
• Posts já publicados: +6.610

seguidores
/ilheusnet

FORMATOS
E VALORES
APRESENTAÇÃO
Está disponível espaço para colocação de banners publicitários em todas as páginas do site. Podem ser
colocadas figuras em JPEG ou animações em GIF, ambas desenvolvidas pelos anunciantes. O valor de cada
serviço é mensal. Os banners podem ser posicionados nos locais e nos tamanhos abaixo:
• Banner 940x250: R$300,00 (Local: Topo da pagina)
• Banner 728x90: R$100,00 (Local: Rodapé da pagina)
• Banner 300x250: R$200,00 (Local: Lateral)
• Banner 300x150: R$180,00 (Local: Lateral)
• Artigos Patrocinados: R$ 300,00 (Outra forma disponível de publicidade é a elaboração e publicação de
artigos a respeito de seu serviço ou negócio, desde que estejam relacionados aos temas tratados no
Ilhéus.net.)
Importante:
Devido às diretrizes do Google para links pagos, todos os links relativos à propaganda serão do tipo
“nofollow”.

FORMAS DE
PAGAMENTOS
APRESENTAÇÃO
• Depósito em Conta Bancária (Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Bradesco);
• Payonner;
• PayPal;
• PagSeguro.

CONTATO
APRESENTAÇÃO
• Os interessados podem contatar a equipe pelo e-mail: contato@ilheus.net

