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O Grupo A TARDE se mantém antenado às
mudanças e se adequa ao novo momento do
mercado, investindo em tecnologia e inovação
para levar notícias de qualidade aos seus leitores.
Somos um grupo de comunicação integrada
multiplataforma, que leva a informação por meio dos
seus quatro veículos – Portal A TARDE, Rádio A TARDE FM,
Jornal A TARDE e Jornal Massa! –, sempre prezando pela
credibilidade junto ao seu público leitor.
A tab e l a d e p r e ç o s d o P o r t a l A T A R D E p o s s u i a s
informações que você precisa para anunciar sua marca,
serviço ou produto.
Aqui você encontrará soluções de mídia digital integrada,
precificação por produto de maneira clara, de fácil
entendimento e ainda sugestões de formatos mais
utilizados.
Estas e muitas outras informações você encontrará neste
material feito para auxiliar quem deseja as melhores
soluções para seu planejamento de mídia num site
moderno.
Bons negócios.
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OBS: O Grupo A TARDE poderá
alterar os valores e práticas
comerciais estipulados nesta
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incluir publicações sem aviso
prévio.
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Formatos DESKTOP

SUPERBANNER

MEGABANNER

Integrado ao conteúdo, esse formato
possui uma grande presença no
campo Portal.

Além de possuir as mesmas
características e localização do
superbanner, o formato conta com a
vantagem de ter uma maior área para
trabalhar a sua campanha.

Formato: 728 x 90px
Extensão e peso do arquivo: GIF/JPG/
PNG- 100kb
Unidade de venda: CPM
Investimento: RS110,00

Formato: 970 x 90px
Extensão e peso do arquivo: GIF/JPG/
PNG- 100kb
Unidade de venda: CPM
Investimento: R$110,00

Formatos DESKTOP

ARROBA

BILLBOARD

Posicionado na lateral da página é
umas das áreas mais procuradas do
Portal.

Um dos maiores formatos da página;
ocupa uma posição de destaque.

Formato: 300x 250px
Extensão e peso do arquivo:
gif, .jpg, .png e html 5 - 100kb
Unidade de venda: CPM
Investimento: R$110,00

Formato: 970 x 250px
Extensão e peso do arquivo: GIF/JPG/
PNG - 40kb
Unidade de venda: CPM
Investimento: R$110,00

Formatos MOBILE

ARROBA

SUPERBANNER MOBILE

BILLBOARD MOBILE

Esse formato é o mais versátil e
sempre traz uma boa performance
para a campanha. Ele se destaca
como o formato mais utilizado na
web

É a tradução perfeita do formato
com mesmo nome no desktop,
agora no mobile o device mais
utilizado pelos nossos leitores.

Um pouco mais alto que o
Supe rbanne r e sse tam anho é
pe r f e i t o p a r a c a m p a n h a c o m
gráficos chamativos e menos texto.

Formato: 300x 250px
Extensão e peso do arquivo:
gif, .jpg, .png e html 5 - 100kb
Unidade de venda: CPM
Investimento: R$110,00

Formato: 300x 100px
Extensão e peso do arquivo:
gif, .jpg, .png e html 5 - 100kb
Unidade de venda: CPM
Investimento: R$110,00

Formato: 320 x 100px
Extensão e peso do arquivo:
gif, .jpg, .png e html 5 - 100kb
Unidade de venda: CPM
Investimento: R$110,00

Formatos DESKTOP e MOBILE

FOOTER FIXO
Um dos melhores formatos, pois
permanece fixo durante a rolagem
do site.
Formato: 728x90 (desktop) e 300x100
(mobile)
Extensão e peso do arquivo: GIF/JPG/
PNG - 40kb
Unidade de venda: CPM
Investimento: R$220,00

Vídeo

VÍDEO SLIDER

INTEXT

Vídeo exibido por 30”
Formato: 16x 9
Extensão e peso do arquivo: MP4,
MOV ou link - 30 MB
Unidade de venda: CPM
Página: Internas
Investimento: R$220,00

Vídeo exibido por 30”
Formato: 16x 9
Extensão e peso do arquivo: MP4,
MOV ou link - 30 MB
Unidade de venda: CPM
Página: Internas
Investimento: R$220,00

A TARDE LAB
Equipe de criação de conteúdos especiais
falando diretamente com o nosso leitor
em todas as nossas plataformas – digital e
impresso, abordando tema de interesse
do cliente e do seu público alvo.
O conteúdo pode ser produzido pelo
cliente ou pela equipe do Grupo A TARDE

Para outras informações e
negociações – consultar o
departamento comercial.

O c onte údo p u b l i c i t á r i o
também aplica-se também na
home da versão mobile.

WEB TV
Uma nova plataforma vai
deixar o conteúdo de A
TARDE ainda mais
interativo.
A WEBTV transforma o
modo de co nsum o d a
notícia. Entrevistas,
coberturas, tudo em
tempo real para o nosso
público.

PRAZOS E
OBSERVAÇÕES

1. Os produtos que são comercializados na modalidade CPM, serão rotacionados de
forma randômica com outras campanhas;
2. Os produtos que são comercializados na modalidade diária são exclusivos nas
suas posições, apenas rotacionando em casos excepcionais, sob negociação com o
contato comercial.
3. Todo o material deverá ser enviado com 48h de antecedência.
4. Para outros formatos ou formatos especiais - consultar o departamento comercial

FALE CONOSCO

GRUPO A TARDE SALVADOR

REPRESENTANTES COMERCIAIS

Dept. Comercial Publicidade
Tel.: (71) 3340-8585/8560
publicidade@grupoatarde.com.br
suportecomercial@grupoatarde.com.br

São Paulo - Sergio Albacete
Tel.: 11 97610.8167
sergio.albacete@grupoatarde.com.br

Dept. Comercial Classificados
Tel.: (71) 3340-8906
classificados@grupoatarde.com.br
OPEC Jornal A TARDE / Jornal Massa /
Portal A TARDE
Tel.: (71) 3340-8572/8812/8829
End. para envio de PI e material:
opecjornal@grupoatarde.com.br
OPEC Rádio
Tel.: (71) 3340-8939
opecradio@grupoatarde.com.br

Brasília - Thiago Sá
Tel.: 61 3543.0071

*OBS.: Tanto para o envio de
PI, quanto para o de material,
favor copiar sempre o
atendimento comercial e o email
publicidade@grupoatarde,.co
m.br, além dos emails da
OPEC correspondente.

