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Identificação
 Credibilidade e agilidade
 Compromisso com a verdade
 Referência de jornalismo no Norte de Minas
 Novas experiências de leitura
 Online e Relevante há 10 anos

Dados da audiência: Alcance
 Mais de 5,1 MILHÕES de visitantes mês
 Mais de 1,9 MILHÕES de visitantes únicos por mês.
 Dados: Google Analytics mês de fevereiro de 2019*

Publico
 56% mulheres | 44% homens
 Usuários visitam 1,2 páginas / sessão
 Média de permanência no portal por usuário 3,33 minutos
 Dados: Google Analytics fevereiro de 2019
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Quem somos
 Somos o principal portal de notícias de Montes Claros e do Norte de Minas Gerais.
 Composto por uma equipe de profissionais renomados, que produzem análises
consolidadas, apuração com profundidade, contextualização da notícia e abordagem
dos fatos como eles realmente acontecem.

Por que nos escolher?
 Com mais de 5 milhões de páginas visitadas ao mês, o Jornal Montes Claros é lido em
todo Brasil e especialmente no Norte de Minas Gerais, levando a últimas notícias a uma
população de mais 182 municípios do Grande Norte e com mais de 1.614.971
habitantes segundo o censo do IBGE 2010.
 Essas são as qualidades que fazem do Jornal Montes Claros o portal de notícias dos
Norte Mineiros.

O que fazemos
 A nossa missão é informar desenvolvendo e fornecendo conteúdos jornalísticos e
informativos marcados pelo rigor, isenção e independência, mas também pela inovação
na forma de abordagem.
 Além disso, nosso portal é um excelente veículo de divulgação para sua empresa.
 Planejado para acompanhar o desenvolvimento tecnológico e as mudanças de
comportamentos social, o site oferece conexões com as mídias sociais como Twitter e
Facebook, Instagram, etc,etc.... Proporcionando ao leitor a oportunidade de segui-lo e
expressar a sua opinião sobre as notícias.
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Prêmios recebidos em 2019
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Meios de divulgação
Banner
 O uso de banner é o meio mais popular de divulgar um produto ou serviço ou
empresa na internet. Além de criar visibilidade da marca, serviço ou produto, o banner
pode proporcionar um link direto para seu site, loja virtual ou mídia social..
 (para confeir o tamanho dos banners que o Jornal pode inserir clique Aqui)

Artigo patrocinado
 O Jornal Montes Claros oferece a possibilidade de publicar matérias desenvolvidas
para a divulgação de um determinado produto, serviço ou evento. A matéria é
arquivada por pelo menos 5 anos, como qualquer outro conteúdo jornalistico.

Publicidade nas Mídias Socias do Jornal Montes Claros
 A publicidade nas Mídias Sociais tem alto rendimento para o Cliente, já que todas as
notícias são postadas em mais de 10 plataformas Sociais. Ao postar sua publicidade
nas Mídias Sociais, sua empresa tem mais visibilidade.

Para receber nossa tabela de preços (CLIQUE AQUI)
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Jornal Montes Claros vs Concorrentes
Fonte: Alexa Rank (17/06/2019)

Jornal Montes Claros (Pontuação 8.450)

De acordo com as métricas do ALEXA RANK, o Jornal Montes Claros sai na frente de todos
os Jornais on-line de Montes Claros e do Norte de Minas, fazendo de nós o portal de notícias
referência para os norte-mineiros.

Portal Montes Claros.com (Pontuação 15.428)
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Gazetanortemineira (Pontuação 30.899)

Onorte.net (Pontuação 37.552)

JNNoticias (Sem Pontuação)
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Relatório do Google Analytics
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Tabela de preços
Formato

Publicação

Medida

Custo por período

(pixel)

1 Mês*

3 Meses*

6 Meses*

R$ Consultar

R$ Consultar

R$ Consultar

728 x 90 px

Horizontal

Todos

Quadrado

Todos

300 x 250 px

R$ Consultar

R$ Consultar

R$ Consultar

Quadrado

Pags.
Internas

300 x 250 px

R$ Consultar

R$ Consultar

R$ Consultar

R$ Consultar R$ Consultar

R$ Consultar

R$ Consultar R$ Consultar

R$ Consultar

Vertical

Todos

300x600 px
Varios

Poup_Up

Todos

Banner

Todos

Dispositivos
moveis

Tamanhos

Consul
tar

R$ Consultar R$ Consultar R$ Consultar

ATENÇÃO: Tabela sem a comissão da Agencia de publicidade. (Preço liquido para
o Jornal). A comissão da agência deverá ser somada ao preço da tabela.
Consultar a Disponibilidade dos banners em baixo
Nota:
O banner junto a logo marca do jornal está indisponível até 31/12/2019
Banner Responsivo Mobile, (abaixo do Slider) está indisponíveil até 31/12/2019
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Nossos Clientes
A melhor forma de conhecer a qualidade dos nossos serviços é através daqueles com quem
trabalhamos.
Nosso compromisso não é só com o negócio do cliente, mas com os resultados a serem
alcançados.
Conheça alguns de nossos principais clientes:
o

Governo de Minas Gerais

o

99 TAXI

o

ALMG

o

PUC MINAS

o

Oi Telecomunicações

o

Copasa

o

MRV Engenharia

o

Fadecit

o

Sebrae

o

Palimontes

o

ACI ( Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Montes Claros )

o

FIEMG

o

EuRegistro

o

Syscom Informática

…… de entre muitos outros….
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Contato Comercial
Entre em contato com nosso departamento comercial para um atendimento personalizado e
diferenciado.
Para receber nossa tabela de preços (CLIQUE AQUI)
Telefone: (38) 3082-3838
E-mail: comercial@jornalmontesclaros.com.br

Também pode visitar nossa pagina comercial
https://comercial.jornalmontesclaros.com.br
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