MEDIA KIT
Proposta para patrocínio e publicidade no site

Apresentação

Somos o Convidar.Net,
Um sistema de gestão para eventos, convites e anúncios na web.

Uma rede social para festas e eventos, pessoais ou profissionais, com diversas
facilidades e serviços gratuitos para interação dos usuários.
E também uma maneira simples, prática e fácil de anunciar e promover, anúncios,
empresas e profissionais, produtos, serviços e vagas de emprego.
Um completo Serviço de Marketing Digital para divulgação de empresas e pessoas.

Uma Agência de Marketing Digital especializada em trazer resultados através da
divulgação em páginas como, Minisites e Hotsites de anúncios e eventos,
administração de redes sociais, sites, anúncios no Google Adwords e demais canais.

MISSÃO

Promover o encontro de pessoas
Reunir amigos através da realização de eventos
Promover ideais, cadastrar ideias, convidar e reunir pessoas.

VISÃO

Facilitar a comunicação entre as pessoas.
Promover amizades
Lembrar suas datas e eventos

VALORES

Integridade, ética e eficiência.
Excelência na disponibilização de ferramentas de controle.
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ATUAÇÃO:
•
•
•
•
•
•

Cadastro e controle de eventos e festas;
Divulgação do(s) Evento(s);
Divulgação de marcas, produtos e serviços;
Notícias de eventos e assuntos de interesse público, no Blog do Convidar;
Hotsites e Minisites de anúncios;
Divulgação de parceiros e anunciantes

Para mantermos os serviços de cadastro e divulgação de anúncios e eventos em
funcionamento, disponibilizamos espaço publicitário aos estabelecimentos afins com
os eventos e também aos patrocinadores do site.
O cadastro e controle de eventos, convites e listas são gratuitos. Os anúncios
classificados grátis também.
Os serviços pagos são aqueles que destacam os anúncios ou eventos; como Link
Patrocinado, Banners, Logotipo ou foto, etc.
Logo, o patrocinador torna-se figura de destaque em nosso site, porque a ele é
reservado os melhores espaços de publicidade do portal.

SEJA UM PATROCINADOR
Faça parte de uma parceria inovadora e de retorno satisfatório.
O patrocínio é direcionado a todas as empresas interessadas em associar a sua marca
ao Convidar.Net e também a alcançar um seleto grupo de profissionais e de empresas
atuantes no mercado de festas e eventos além do público visitante e demais
anunciantes.
Esse público consta, em sua maioria de pessoas, interessadas em eventos e festas,
que procuram preparar eventos com facilidade, praticidade e eficiência.
Nesse público, temos também os estabelecimentos, empresas e profissionais que
utilizam os serviços de anúncios e divulgações na web, através das páginas e
facilidades do Convidar.Net.
Se considerar os visitantes advindos dos resultados de buscas e outros serviços da
web, temos público suficiente para conquistar sua atenção.
O Convidar.Net pretende ser a grande diferença dos portais de anúncio, assim como é
inovador nos serviços de convites online. Traga mais visibilidade a sua imagem ou
ideal
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PÚBLICO ALVO
-

Pessoas que desejam facilidades para realizar festas e eventos;
Empresas que queira divulgar seus eventos;
Empresas e profissionais que queiram divulgar seus produtos e serviços;
Promoters e realizadores de festas e eventos;
Profissionais e empresas para divulgação de anúncios em Minisites e Hotsites;
Anunciantes em geral

• Perfil: Classe econômica C e D, homens e mulheres de todas as idades, com
destaque a faixa etária estimada dos 15 aos 45 anos;

A MAIOR PARTE DOS ACESSOS É DE:



Usuários criadores e participantes de eventos que acessam o site diariamente
para verem seus eventos ou acessarem seus convites;



Anunciantes que acessam para verificarem o posicionamento ou gerenciar seus
anúncios, bem como, demais visitantes do site que o acessam a convite ou para
conhecer os serviços;



Visitantes da internet vindos á partir de resultados de buscas no Google e
outros buscadores.

Em nosso sistema de anúncios, são divulgados empresas, produtos e serviços afins
com os eventos cadastrados no site e também os anúncios dos patrocinadores e
parceiros.

Postamos diariamente, matérias e textos em nossos blogues, redes sociais onde
temos e gerenciamos vários perfis.

Também promovemos anúncios relevantes em outros sites, a fim de divulgar melhor
nosso portal e seu conteúdo.

Em conjunto com os eventos e anúncios cadastrados e divulgados, tais procedimentos
nos garantem uma boa visibilidade e o sucesso das campanhas promovidas.

Convidar.Net | Sistema de gestão para eventos, convites e anúncios na web

- comercial@convidar.net

MEDIA KIT
Proposta para patrocínio e publicidade no site

PROPOSTA DE PATROCÍNIO
Visando angariar recursos para ampliar o alcance do site e disponibilizar novas
ferramentas, criamos esta forma de participação.
Para as empresas e pessoas interessadas em ligar sua marca a um projeto de rede
social, e divulgar sua imagem, seus produtos e serviços a um público diverso.

JUSTIFICATIVA:
Patrocinando o site, sua empresa terá a oportunidade de divulgar através de Banners
Superior (reservados para parcerias).
São banners rotativos e são apresentados:
- Em todas as páginas do Convidar.Net, na parte visível superior do site;
- Nos posts e páginas dos blogs; Blog do Convidar.Net e Como Anunciar Grátis;
- Em todos os blogues administrados pelo Convidar.Net;
- Em outros sites de parceiros, que disponibilizam espaço para nossos banners.
Seus anúncios serão mostrados também nos banners de classificados e guias de
anúncio; nas páginas de eventos, páginas de anúncios e também nos inúmeros
Hotsites e Minisites criados e hospedados no Convidar.Net.

MIDIA
Banner Superior - Medidas: 450x140 - Disponível em todas as páginas do site
Banner Guia de Anúncios - Medidas: 250x150*
Banner Classificados - Medidas: 250x150*
Banner Parceria - Medidas: 81x60*
* Disponível em todas as páginas de Minisites, Hotsites de anúncio e de Eventos

FORMAS DE EXPOSIÇÃO
Exposição da logomarca ou imagem escolhida, nos Banners e local selecionado.
A divulgação dos Anúncios é feita, nos:
• Banners nas áreas do site; • Páginas de Hotsites;
• Páginas de Minisites;
• Páginas de Eventos;
• Guia de Anúncios;
• Classificados;
• Buscadores da web;
• Agregadores de conteúdo;
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QUOTA DE PATROCÍNIO
Quota de patrocínio (mensal) = R$ 150,00
Campanha 5.000
Garantia mínima de 5.000 cliques em sua marca durante a campanha
Plano flexível. Continuidade mediante resultados.
NOSSO PLANO INCLUI:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Anúncio(s) Classificado(s);
Guia de Anúncio(s);
Hot Site de Anúncios;
Link(s) Patrocinado(s);
Página de Perfil Personalizado;
Banner divulgação
Divulgação nas redes sociais;
Divulgação em outros sites e blogs;
Cadastro nos buscadores;

Anunciando no Convidar.Net, você estará colocando diariamente sua empresa em
contato com milhares de usuários do site.
O anúncio no Convidar.Net é uma ferramenta essencial para empresa que já possui
ou não um site na Internet mas que deseja aproveitar o real potencial deste veículo
de comunicação chegando de fato até o público-alvo.
Através do anúncio em Hotsite ou Minisite veiculado no Convidar.Net você poderá
divulgar todos os dados essenciais para o contato de sua Empresa.
Podendo inclusive divulgar o endereço do site de sua Empresa onde os visitantes
poderão acessar e ver todos os detalhes de seus serviços e ou produtos.

Nosso compromisso é com a qualidade e a boa divulgação. Temos uma equipe de
profissionais, técnicos em divulgação web, que inspecionam a relevância do texto,
bem como, as palavras–chave que identificam seu anúncio na web, além de
acompanhar o desempenho das páginas como um todo.
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Tamanhos oficiais e posições de Banners no portal Convidar.Net

Os contratos com patrocinadores e anunciantes, não terão prazo mínimo de vigência.
Lembrando que os mesmos terão sua divulgação, além do Portal, em todas as ações
e eventos em que estivermos presentes.
A vinculação dos anúncios inicia 24 horas após a confirmação de pagamento ou após
o recebimento dos materiais (textos e imagens), conforme tratativas. Caso houver
necessidade de confeccionarmos alguns dos materiais será estendido o prazo para no
máximo 48 horas.

FORMAS DE PAGAMENTO:
Boleto Bancário, Cartão de crédito ou débito (sistema de pagamento digital).

Caso deseje maiores informações ou queira contratar seu anúncio basta enviar-nos
uma mensagem através do e-mail comercial@convidar.net.
Estaremos retornando seu contato no prazo máximo de 24 horas com a ficha para
seu cadastramento. Caso possua o banner ou texto a ser divulgado, favor anexá-lo ao
e-mail.

Em nosso blog você encontra informações diversas sobre o marketing digital e
informações sobre publicidade gratuita na internet

http://convidar.net/blog
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As páginas do Convidar.Net contam com modernas técnicas de SEO que promovem a
rápida indexação e a boa visibilidade de seu conteúdo junto aos buscadores da
internet como o Google, Bing, Yahoo e outros.
SUA MARCA SERÁ BEM REPRESENTADA
Deixe-nos mostrar nossa oferta e faça sua escolha.
http://convidar.net/blog/plano-de-divulgacao-e-marketing/
IMPORTANTE!
O Convidar.Net se reserva o direito de não veicular material que considerar
inadequados.
Não aprovamos mensagens com conteúdo Político, Avisos ou Comunicados.
Garantimos uma ótima oportunidade de publicidade para sua empresa.
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Convidar.Net
Sete de Abril, 235, República, São Paulo, SP,Brasil
E-mail: comercial@convidar.net
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