
Media Kit – Apresentação 2015 



DuCampeche – Portal de Notícias 

O	  obje'vo	  do	  portal	  é	  trazer	  no2cias	  da	  região	  do	  Campeche	  (Hyperlocal	  News),	  mais	  
especificamente	  do	  Sul	  da	  Ilha,	  sempre	  buscando	  integrar	  a	  comunicação	  a	  fim	  de	  trazer	  
melhorias	  à	  região	  e	  integração	  dos	  moradores.	  
	  	  
A	  inicia'va	  de	  criar	  um	  portal	  para	  atender	  a	  comunidade	  do	  sul	  da	  ilha,	  par'u	  da	  empresa	  
PontoBr	  Digital,	  situada	  no	  Rio	  Tavares,	  cons'tuída	  em	  2009,	  com	  o	  obje'vo	  de	  oferecer	  
serviços	  de	  alta	  qualidade	  e	  performance	  em	  posicionamento	  online.	  
	  
Surgiu	  para	  informar	  e	  entreter	  os	  moradores	  e	  aqueles	  que	  visitam	  o	  bairro.	  
Possui	  a	  missão	  de	  melhorar	  a	  comunicação	  e	  centralizar	  os	  problemas	  da	  comunidade,	  
consolida-‐los	  e	  com	  ajuda	  de	  influenciadores,	  buscar	  solução	  junto	  à	  órgãos	  públicos	  ou	  via	  
inicia'va	  público-‐privada.	  
	  
Como	  canal	  de	  comunicação	  unificaremos	  o	  diálogo	  entre	  moradores,	  órgãos	  públicos	  e	  
empresas	  da	  região,	  ganharemos	  assim	  força	  e	  relevância.	  	  
	  	  
Defende	  ações	  sociais,	  integração	  entre	  os	  moradores,	  preservação	  da	  natureza,	  a	  prá'ca	  
esporte,	  alimentação	  saudável,	  eventos	  beneficentes	  e	  contra	  o	  preconceito,	  seja	  de	  raça,	  
credo	  ou	  opção	  sexual.	  



O PORTAL – www.ducampeche.com.br 



AUDIÊNCIA – Portal: Julho/2015 

ACESSOS:	  
Usuários	  únicos	  por	  mês:	  8170	  
Visitas:	  6019	  
Visualizações	  de	  página:	  14.669	  

Comportamento:	  
Tempo	  de	  permanência	  (média):	  1:48	  min.	  
Visualização	  de	  páginas	  por	  acesso:	  1,80	  
63%	  de	  Florianópolis	  
47%	  acessam	  pelo	  celular	  



O PORTAL – Redes Sociais 

Facebook:	  1930	  seguidores	  –	  83%	  são	  moradores.	  60%	  homens.	  	  

YouTube:	  
30	  vídeos	  postados	  
40	  inscritos,	  96	  likes	  e	  	  4131	  
visualizações	  	  
	  
	  



O PORTAL – Redes Sociais 

Instagram:	  
99	  
seguidores	  
	  

Email	  Marke'ng:	  200	  emails	  

Twiher	  



ANÚNCIOS - Tamanhos 
1	  -‐	  Full	  Banner	  Horizontal	  -‐	  	  468X60	  
É	  exibido	  na	  Capa	  e	  nas	  páginas	  internas,	  exceto	  na	  página	  de	  leitura	  da	  matéria	  

2	  –	  Selo	  Capa	  -‐	  234X60	  –	  É	  exibido	  somente	  na	  Capa.	  

3	  -‐	  Arroba	  –	  250X250	  
É	  exibido	  em	  todas	  as	  
páginas.	  



ANÚNCIOS - Tamanhos 

4	  -‐	  Full	  Banner	  Ver'cal	  	  
160X600	  
Exibido	  em	  todas	  as	  páginas	  

5	  –	  Selo	  1	  	  Interna	  
120X240	  
Só	  não	  é	  exibido	  	  
na	  Capa.	  

6	  –	  Selo	  2	  Interna	  
125X125	  
Só	  não	  é	  exibido	  	  
na	  Capa.	  
	  



APLICAÇÃO - CAPA 



APLICAÇÃO - INTERNAS 



Próximos Passos – Veicularemos Outdoor (1 semana por mês) 



Próximos Passos – Flyer e adesivos (Panfletagem e adesivagem) 



	  
INSPIRI-‐SE,	  CONTRIBUA,	  INFORME-‐SE.	  


