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Número de páginas exibidas/mês

204.636
Período: 01/02 a 28/02/2017 

Com mais de 204 mil exibições de páginas
por mês, o Correio Notícia é o site líder de
acessos no Sertão de Alagoas .*

Layout baseado em tecnologia de ponta e totalmente adaptado 
para todos os tipos de mídias, como smartphones e tablets. 
Assim, os banners dos anunciantes ajustam-se perfeitamente 
a qualquer tipo de tela.

*Fonte: Google Analytics 

Comprovadamente o mais completo e 
mais acessado portal de notícias do Sertão de Alagoas 
e, sem dúvidas, uma iniciativa pioneira no mercado 
editorial local e uma importante ferramenta de 
negócio para os anunciantes. 



BANNER
FLOATER HOME

BANNER FLOATER HOME

OBS:

* As peças devem ser enviadas com antecedência 
mínima de 48h da data do início da campanha

Evite que a peça que piscando de maneira* 
intermitente, isso irrita o usuário que está tentando
ler o conteúdo do site.

Espaço localizado em área nobre da home do site. 
Seguramente todos os usuários vêem.

Se trata de um formato de grande exposição.

Especicações:

360 x 360 pxFormato: 
 90kbPeso máximo:

 JPG, GIF e FLASH (.SWF)Tipo de arquivo:

Preço:

ConsultarValor: 
 1 mêsDuração:

 1Cotas:



SUPER BANNER TOP HOME

SUPER BANNER TOP HOME

OBS:

* As peças devem ser enviadas com antecedência 
mínima de 48h da data do início da campanha

Evite que a peça que piscando de maneira* 
intermitente, isso irrita o usuário que está tentando
ler o conteúdo do site.

Espaço localizado em área privilegiada da home 
do site, acima da manchete.

Formato de considerável exposição.

Especicações:

920 x 90 pxFormato: 
 80kbPeso máximo:

 JPG, GIF e FLASH (.SWF)Tipo de arquivo:

Preço:

ConsultarValor: 
 1 mêsDuração:

 3Cotas:



BANNER
 BOX HOME

BANNER BOX HOME

OBS:

* As peças devem ser enviadas com antecedência 
mínima de 48h da data do início da campanha

Evite que a peça que piscando de maneira* 
intermitente, isso irrita o usuário que está tentando
ler o conteúdo do site.

Espaço localizado em área nobre da home
do site, acima da enquete.

Formato de grande exposição.

Especicações:

280 x 280 pxFormato: 
 80kbPeso máximo:

 JPG, GIF e FLASH (.SWF)Tipo de arquivo:

Preço:

ConsultarValor: 
 1 mêsDuração:

 3Cotas:



HALF BANNER HOME HALF BANNER HOME HALF BANNER HOME HALF BANNER HOME

HALF BANNER HOME

OBS:

* As peças devem ser enviadas com antecedência 
mínima de 48h da data do início da campanha

Evite que a peça que piscando de maneira* 
intermitente, isso irrita o usuário que está tentando
ler o conteúdo do site.

Espaço localizado em área nobre da home do site, 
abaixo do box Coberturas.

Formato de considerável exposição.

Especicações:

280 x 100 pxFormato: 
 40kbPeso máximo:

 JPG, GIF e FLASH (.SWF)Tipo de arquivo:

Preço:

ConsultarValor: 
 1 mêsDuração:

 3Cotas:



SUPER BANNER FOOTER HOME

SUPER BANNER FOOTER HOME

OBS:

* As peças devem ser enviadas com antecedência 
mínima de 48h da data do início da campanha

Evite que a peça que piscando de maneira* 
intermitente, isso irrita o usuário que está tentando
ler o conteúdo do site.

Espaço localizado em área nobre da home do site, 
acima do box Mais Lidas.

Formato de grande exposição.

Especicações:

920 X 90 pxFormato: 
 80kbPeso máximo:

 JPG, GIF e FLASH (.SWF)Tipo de arquivo:

Preço:

ConsultarValor: 
 1 mêsDuração:

 3Cotas:



SUPER BANNER TOP INNER

SUPER BANNER TOP INNER

OBS:

* As peças devem ser enviadas com antecedência 
mínima de 48h da data do início da campanha

Evite que a peça que piscando de maneira* 
intermitente, isso irrita o usuário que está tentando
ler o conteúdo do site.

Espaço localizado em área nobre das páginas
internas do site, acima do título das matérias.

Formato de grande exposição.

Especicações:

920 x 90 pxFormato: 
 80kbPeso máximo:

 JPG, GIF e FLASH (.SWF)Tipo de arquivo:

Preço:

ConsultarValor: 
 1 mêsDuração:

 3Cotas:



BANNER
 BOX INNER

BANNER BOX INNER

OBS:

* As peças devem ser enviadas com antecedência 
mínima de 48h da data do início da campanha

Evite que a peça que piscando de maneira* 
intermitente, isso irrita o usuário que está tentando
ler o conteúdo do site.

Espaço localizado em área nobre das páginas
internas do site, ao lado da notícia.

Formato de grande exposição.

Especicações:

280 x 280 pxFormato: 
 80kbPeso máximo:

 JPG, GIF e FLASH (.SWF)Tipo de arquivo:

Preço:

ConsultarValor: 
 1 mêsDuração:

 3Cotas:



SUPER BANNER FOOTER INNER

SUPER BANNER FOOTER INNER

OBS:

* As peças devem ser enviadas com antecedência 
mínima de 48h da data do início da campanha

Evite que a peça que piscando de maneira* 
intermitente, isso irrita o usuário que está tentando
ler o conteúdo do site.

Espaço localizado em área atrativa das páginas 
internas do site, pouco abaixo do texto da notícia.

Formato de grande exposição.

Especicações:

920 X 90 pxFormato: 
 80kbPeso máximo:

 JPG, GIF e FLASH (.SWF)Tipo de arquivo:

Preço:

ConsultarValor: 
 1 mêsDuração:

 3Cotas:



PÁGINA DO ANUNCIANTE

OBS:

* Imagem, vídeo, áudio e texto deverão ser produzidos
pelo anunciante. O vídeo não pode estar em autoplay e
nem as imagens devem ser animadas.

A página só será negociada junto com banner. É por * 
meio dele que ela será acessada.

Especicações:

02 (JPG ou PNG - 800x480 px)Cota de imagem: 
 01 (código Iframe ou embed)Cota de Vídeo:
 01 (código Iframe ou Embed) Cota de Áudio:

 300 palavrasTexto:
 03Cota de atualização de conteúdo:

Preço:

ConsultarValor: 
 1 mêsDuração:

A PÁGINA DO 
ANUNCIANTE

É UMA FERRAMENTA
DESTINADA PARA
QUEM QUER UMA

GRANDE EXPOSIÇÃO
DO QUE ESTÁ

 ANUNCIANDO.

O ESPAÇO OFERECE
SUPORTE PARA

VÍDEO, IMAGENS,
ÁUDIO E TEXTO.



INSERÇÃO DE VÍDEO

OBS:

* As peças devem ser enviadas com antecedência 
mínima de 48h da data do início da campanha

O vídeo deverá estar postado no Youtube. Caso* 
contrário, será cobrada uma taxa de  R$ 100,00
para postagem em nosso Canal CN TV.

Espaço de grande destaque na home do site, 
situado acima do box coberturas.

Formato de grande exposição.

Especicações:

1440x1080 30fpsMedida: 
 MOV, WMV, MP4, AVITipo de arquivo:

 CN TV - HomeVeiculação:

Preço:

ConsultarValor: 
 3 diasDuração:

 1Cotas:



SERVIÇOS

Cobertura CN TV (Canal do Youtube):

Vídeo-reportagem + matéria escritaInclui: 
 CN TV (home)Veiculação:

 ConsultarValor:

Insert de Comercial no CN TV (Canal do Youtube)

10 inserçõesQuantidade: 
 ConsultarValor:

 30 diasDuração:

Cobertura em fotograas

Fotos + matéria escritaInclui: 
 100 fotosQuantidade:
 Coberturas (home)Veiculação:

 ConsultarValor:

Cobertura CN TV + Fotograas

 CN TV (home) + Coberturas (home)Veiculação:
 ConsultarValor:

Publieditorial

 homeVeiculação:
 ConsultarValor:

 01 diaDuração:
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Para anunciar ou obter mais informações sobre 
formatos e tabela de preços,  entre em 

contato com nosso departamento comercial. 

comercial@correionoticia.com.br

Barros e Silva Comunicação LTDA 
Rua Nossa Senhora das Dores, 15, primeiro andar

Centro, Delmiro Gouveia - Alagoas.

(82) 99992-1471 | (82) 99998-7805 
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