O Debate é um tradicional jornal
mineiro, fundado em 1934, apresenta
sua Tabela de Preços para inserção
publicitária em nosso site
www.odebate.com.br

Especificações Técnicas
Para anunciar em nosso site é muito fácil: escolha um dos modelos abaixo, deposite o valor em nossa
conta corrente e envie o seu banner. Após o crédito em conta o seu banner será habilitado em até 48
horas.
Formatos (ver modelos nas próximas lâminas):
Modelo 1: 468 x 60 pixels, no topo do site, em todas as páginas: R$5.000,00/mês.
Modelo 2: 728 x 90 pixels, no meio da capa do site: R$2.000,00/mês.
Modelo 3: 360 x 250 pixels, do lado direito da capa do site: R$800,00/mês.

Modelo 4: 360 x 500 pixels, do lado direito da capa do site: R$ 1.800,00/mês

Observações:
Para contrato de 6 meses daremos um desconto de 50% nos 2 primeiros meses.
Contrato mínimo: 1 mês

Divulgação em formato texto.
As condições são as seguintes:
O investimento é de R$200,00 por texto que será inserido na capa do site e ficará disponível, na Editoria escolhida,
para acesso a qualquer tempo.
Pagamento poderá ser feito via depósito bancário ou PayPal, após publicação.
A foto deverá ser fornecida em formato JPG no tamanho 768 x 400 pixels.
O título do texto deverá ter, no máximo, 52 caracteres, o resumo 120 caracteres e o texto 1.500. No resumo não
poderá ser inserido links.
Restrições: não publicamos assuntos relacionados a jogos de azar, apostas, assuntos policiais, erotismo, etc. Não
publicamos textos cujos links sejam direcionados para os assuntos anteriores. Todos os textos serão avaliados por
nossa diretora de redação.

Podemos fazer até 4 hyperlinks para outros sites (exceto no resumo) de acordo com as restrições acima.
Fornecemos Nota Fiscal.
Segue modelo de publicação:

https://www.odebate.com.br/mundo-empresarial/por-que-optar-por-oferecer-vale-alimentacao-aos-funcion-31-102018.html
O jornal O Debate foi criado em 1934 e a partir de 1953 está sob a direção da família Nobre, de Belo Horizonte. Está
presente na internet desde 28/08/1998.
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