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Visualização para Versão Digital



Comunicar
com responsabilidade,

respeito e
compromisso

nosso propósito



Levamos
conteúdo de qualidade

em todas as plataformas

Revistas segmentadas
encartadas gratuitamente

O site mais completo
de notícias

do Vale do Ivaí
e Médio Paranapanema

780 mil
usuários / mês

120 mil+de+de
seguidores nas redes sociais

IVC
Circulação

auditada



hoje
fazemos muito mais

do que jornal



nossos números

115 mil
fãs no Facebook

41 mil
seguidores no Instagram

@sitetnonline + @uautn + @morarbemtn

youtube.com/tvtnonline

15 mil
inscritos no Youtube

ANUNCIE
acesse



como podemos
te ajudar?

Saiba quais tipos
de formatos podemos

expor sua marca

Publicidade
tradicional

Publieditorial

Produção
de conteúdo

Publicidade
legal

ANUNCIE
acesse



nossas marcas

MORAR BEM

ANUNCIE
acesse



usuário
quem é o



Qual
a audiência?

usuários / mês masculino

paraná palmeiras alto padrãocorinthians cultura

renda maior que
5 salários mínimos

jovem adulto

são paulo

visualizações página / mês

tempo médio
por usuário

787 mil 82

69

78

%

82%

%

%

18%

3,3 mi

2'48"

site

ANUNCIE
acesse

futebol

televisão

imóveis

trânsito

política



Qual
a relevância?

Média de visualizações/mês
7.828.410

seguidores feminino

15 a 44 anosvisualizações

22 mil 68

85

%

%7,8 mi

instagram

ANUNCIE
acesse



Qual
o alcance?

Média de alcance
271.282

fãs feminino

15 a 44 anosseguidores

visualizações

115 mil 52

38

%

%120 mil

7,8 mi

facebook

ANUNCIE
acesse



Uau!
e o seu público

Morar Bem
e a sua expansão

seguidores

seguidores

feminino

feminino

15 a 44 anos

15 a 44 anos

visualizações

visualizações

9,3 mi

9,9 mi

75

66

87

84

%

%

%

%

7,8 mi

7,8 mi

instagram

CONTEÚDO ESPECÍFICO

moda, beleza, celebridades,

comportamento, eventos e

estilo de vida.

consuma o conteúdo também através dos sites
revistauau.com.br

revistamorarbem.com.br

CONTEÚDO ESPECÍFICO

arquitetura, design de

interiores, decoração e

paisagismo.

Média de visualizações
66.082

Média de visualizações
5.416

MORAR BEM

ANUNCIE
acesse

www



leitor
quem é o

do Jornal Tribuna do Norte



masculino

25 a 54+ anosde circulação diária

tiragem auditada

ensino superior
completo

52

86

37

%

%

%

34 cidades

Qual o alcance
do Jornal Tribuna do Norte

e quem é o leitor?

IVC

ANUNCIE
acesse



publicidade
tradicional

Tem aspecto puramente 
publicitário.

É uma técnica de 
comunicação em massa, 
cuja finalidade é fornecer 

informações sobre produtos 
ou serviços, com fins 

comerciais. 

o que é?



publieditorial

É uma contratação para 
editorial publicitário, ou 

artigo publicitário. É uma

O foco sempre estará na 
marca, empresa ou produto.

ferramenta de marketing para 
divulgação de um produto, ou 

serviço de uma empresa.

o que é?



publicidade
legal

É a publicação de editais,

É um tipo de veiculação que

avisos, atas, balanços, relatórios 
e outros comunicados.

confere transparência e 
credibilidade

às atividades realizadas por 
órgãos públicos, empresas 

privadas e entidades públicas.

o que é?



produção
de conteúdo

de marca com mais crédito 
e naturalidade.

Conteúdo 100% editorial 
sem aprovação do 

anunciante, mas com 
menção ao seu apoio.

O veículo “empresta” a 
sua credibilidade e 

reputação à marca.
O público tende a olhar 

para a mensagem

o que é?



formatos
digitais



redes sociais

Dimensão

1080 x 1920 px

Extensão:

JPG PNG

Venda

Postagem

Dimensão

Formato vídeo

Extensão:

mp4

Venda

Postagem

Dimensão

1080 x 1080 px

Extensão:

JPG PNG

Venda

Postagem

Formato

Texto
Imagem

Vídeo

Venda

Postagem

stories

live

post feed

conteúdo
de marca

LIVE

Versões

DESKTOP MOBILE

Possibilidade de impulsionamento patrocinado

Instagram / Facebook

ANUNCIE
acesse



redes sociais

Instagram

Dimensão

Formato vídeo

Extensão:

mp4

Venda

Postagem

Dimensão

1080 x 1920 px
formato vídeo

Extensão:

mp4

Venda

Postagem

IGTV drops (citação)
matérias em formato de stories

ANUNCIE
acessePossibilidade de impulsionamento patrocinado

Versões

DESKTOP MOBILE



site
Versões

DESKTOP MOBILE

Dimensão

640 x 480 px

Extensão:

mp4

Venda

Postagem

Dimensão

300 x 250 px

Extensão:

JPEG / PNG

Venda

CPM

Formatos

Texto
Imagem

Vídeo

Extensão:

JPEG / PNG

Venda

CPM

vídeo
in-article arroba

conteúdo
de marca

vídeos nas matérias retângulo

ANUNCIE
acesse



site
Versão

MOBILE

Dimensão

300 x 50 px

Extensão:

JPEG / PNG

Venda

CPM

móbile footer
rodapé fixo

ANUNCIE
acesse



site
Versão

Dimensão

970 x 250 px

Extensão:

JPEG / PNG

Venda

CPM

billboard
(rodateto)

DESKTOP

ANUNCIE
acesse



disparos para leads

Quantidade

até 10 mil

Dimensão

até 350 caracteres

Venda

por disparo

e-mail

Quantidade

até 10 mil

Dimensão:

até 100 caracteres

Venda

por disparo

sms

ANUNCIE
acesse



formatos
impressos



jornal

Medida

6 col x 5 cm

Extensão:

JPEG / PDF

Venda

Inserção

Medida

3 col x 13 cm

Extensão:

JPEG / PDF

Venda

Inserção

Medida

3 col x 26 cm

Extensão:

JPEG / PDF

Venda

Inserção

Medida

6 col x 5 cm

Extensão:

JPEG / PDF

Venda

Inserção

rodapé

1/8
de página

1/4
de página

rodateto

ANUNCIE
acesse



jornal

Medida

1 col x 5 cm

Extensão:

JPEG / PDF

Venda

Inserção

Medida

Sob consulta

Extensão:

JPEG / PDF

Venda

Milheiro
(a cada 1.000 unidades)

Entrega

Entre 3 à 10 mil
unidades

Medida

Sob consulta

Extensão:

JPEG / PDF

Venda

Inserção

Medida

Sob consulta

Extensão:

JPEG / PDF

Venda

Inserção

notinha
social

encarte

súmula edital
publicidade

legal

ANUNCIE
acesse



revista

Medida

4 col x 28 cm

Extensão:

JPEG / PDF

Venda

Inserção

Medida

4 col x 28 cm

Extensão:

JPEG / PDF

Venda

Inserção

Medida

4 col x 28 cm

Extensão:

JPEG / PDF

Venda

Inserção

Capa

2ª Capa
+ pág 03

3ª Capa

ANUNCIE
acesse

Medida

4 col x 28 cm

Extensão:

JPEG / PDF

Venda

Inserção

Contracapa



revista

Medida

4 col x 14 cm

Extensão:

JPEG / PDF

Venda

Inserção

1/2 página
em pé

1/2
página

Medida

4 col x 7 cm

Extensão:

JPEG / PDF

Venda

Inserção

rodapé

Medida

2 col x 28 cm

Extensão:

JPEG / PDF

Venda

Inserção

ANUNCIE
acesse

Medida

4 col x 28 cm

Extensão:

JPEG / PDF

Venda

Inserção

uma
página

totem

Medida

1,5 col x 28 cm

Extensão:

JPEG / PDF

Venda

Inserção



Conteúdo da Marca

Conteúdo da Marca / Publieditorial

ANUNCIE
acesse

Exibição de até

5 stories no total,

expostos durante

24 horas.

Exibição de um

produto ou marca,

sendo este implícito ou

explícito em formato

de matérias em vídeo

e/ou escrita.

Vídeo de até

10 minutos ao vivo

transmitido pelo

Facebook.

drops (citação)

entrevista
test-drive

automotivo

ao vivo

Voltado especialmente

para concessionárias

e revendedoras de

veículos divulgarem

o veículo a ser

comercializado.



ANUNCIE
acesse

Divulgação de receitas

dando ênfase a algum

ingrediente específico ou

promovendo o nome do

estabelecimento através

de um dos pratos mais vendido

culináriadatas especiais

Voltados para empresas.

Divulgação ou matéria

sobre datas especiais, como:

aniversário, comemorações

especiais, etc...

Voltado para divulgação

e serviços relacionados

ao comércio de moda e beleza.

dicas de
moda e beleza

Conteúdo da Marca / Publieditorial



formatos
TNTV



Formatos TNTV

ANUNCIE
acesse

Exibição de 

1 minuto, durante

20 edições/mês

(sendo 5 inserções por semana).

Exibição de 

30 segundos,

1 vez ao dia,

durante 20 edições/mês.

(sendo 5 inserções por semana)

rodapé

comercial de 30"



Formatos TNTV

ANUNCIE
acesse

Exibição de 15 segundos,

durante 20 edições/mês

(sendo 5 inserções por semana).

Exibição de 1 minuto,

durante 20 edições/mês

(sendo 5 inserções por semana).

Invasão

selo



comercial@tribunadonorte.com

opec@tribunadonorte.com

gustavo@grupotribuna.com.br

anuncietribuna.com.br

Av. Zilda Seixas Amaral, 4270
Pq Industrial Norte . Apucarana . PR

43 3420.1110     

43 3420.1177 
ANUNCIE

Obrigado!
contatos



conteudo,PRODUÇÃO
DE

MORAR BEM



O QUE É?

Hoje o processo é muito mais complexo,
competitivo e social.

As pessoas buscam informação e reputação,
por isso oferecer ao consumidor um conteúdo
valioso e relevante é a chave para garantir sua
atenção.

A publicidade nativa é um dos caminhos mais
assertivos para isso. É possível engajar o
público desde o início da jornada de compra,
que acontece muito antes do consumidor
entrar na empresa.

A forma como tomamos 
decisões mudou.

a form
a mud

ou.



NOVOjeitode alcançar
seu público

das pessoas buscam
informações e pesquisam
em mais fontes antes de 
tomar a decisão*

*The 2015 B2B Buyer’s Survey Report
**Fuzzalo, 2015
***Rock Content

82%

da jornada de compra
acontece mesmo antes
de alguém entrar em
contato com o vendedor**

70%

das empresas nacionais
destinam mais de 25% de suas
verbas para a produção de
conteúdo***

31%



Inteligência e
planejamento,
produção e
qualidade,
destacando 
sua marca 
entre os
milhares de
conteúdos da
Internet.

Chame a
atenção com o
desenvolvimento
de temas de
interesse,
garantindo o
melhor
resultado.

Deixe que a
gente use a
nossa
credibilidade de
conteúdo para
levar o seu
serviço/produto
para o público
que você quer.

RESULTADO

A
tr

ai
a

S
ed

uz
a

A
m

pl
ie

 o melhor



MORAR BEM

MARCAS



Este formato é interessante 
para explicar ideias 
complexas, ensinar a usar o 
produto, reforçar valores da 
marca, gerar confiança e 
humanizar a empresa.

O foco sempre 
estará na marca,
empresa ou produto.

PUBLI
EDITORIAL



A vantagem em relação
ao anúncio é o fato
de ser mais aprofundado, 
inserindo a empresa 
dentro de um contexto, 
criando uma história que  
valoriza a organização e 
fortalece a imagem
e o relacionamento com
o público.

PUBLI
EDITORIAL



Quando feito corretamente,
garante exposição para um 
público altamente segmentado 
e aumento da notoriedade da 
marca.

PUBLI
EDITORIAL



Conteúdo 100% editorial
sem aprovação do 
anunciante, com menção ao 
seu apoio.

A criação está diretamente
relacionado ao universo de
uma marca.

Esse conteúdo precisa ter
qualidade e relevância para o
público-alvo.

CONTEÚDO
DE MARCA



É uma forma dos anunciantes  
relacionarem sua marca a um 
conteúdo de forma indireta 
explorando uma temática que, 
ao ser amplamente divulgada, 
beneficia o anunciante.

CONTEÚDO
DE MARCA



O objetivo central do conteúdo 
de marca não é vender o 
produto ou serviço anunciado.

A marca passa a ser associada 
com informação, que possui 
mais valor para o consumidor.

CONTEÚDO
DE MARCA



FORMATOS  forma
tos



 forma
tos CITAÇÃO

DROPS Citação de um

produto ou serviço

ao longo dos Drops,

no Instagram.
Conteúdo da marca

Exibição
de até
5 stories
no total
expostos
durante
24 horas

24 horas
de exibição
em nossas
mídias.

Username

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

LIVE 19kUsername

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

LIVE 19kUsername

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

LIVE 19k Username

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

LIVE 19k

Username

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

LIVE 19k



AO VIVO
Vídeo de até

10 minutos ao vivo

transmitido pelo

Facebook

Conteúdo da marca

Vídeo ao vivo
em nosso estúdio
ou no local do
anunciante.
Após transmissão ao
vivo, o vídeo fica
disponível para
visualização no feed.

Chamada no site
TN Online, direcionando
para a transmissão
do Facebook.

Username

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

LIVE 19k



Até 48 horas de exibição em
nossas mídias

Post Patrocinado*

Stories*

Chamada na HOME e matéria

Matéria com 1/4 de página*

*Ítens opcionais. Consulte valores com nossa equipe comercial

Exibição de um produto
ou marca, sendo este
implícito ou explicito em
formato de matérias,
em vídeo e/ou escrita.



TEST DRIVE
AUTOMO
_TIVO
Conteúdo da marca

Publieditorial

Voltado especialmente
para concessionárias e
revendedoras de veículos
divulgarem o veículo
a ser comercializado

Até 24 horas de exibição em
nossas mídias

Post Patrocinado*

Chamada na HOME e matéria

Matéria com 1/8 de página*

*Ítens opcionais. Consulte valores com nossa equipe comercial

Storie*



DATAS
ESPECIAIS
Conteúdo da marca

Publieditorial

Voltado para empresas.
Divulgação ou matéria
sobre datas especiais, 
como: aniversário, 
comemorações
especiais

Transmissão ao vivo e período 
superior a 72 horas

Vídeo ao vivo transmitido 
diretamente no Facebook com 
possível interação do público

Chamada na HOME e matéria

Matéria com 1/8 de página



CULINÁRIA
Conteúdo da marca

Publieditorial Divulgação de receitas,
dando ênfase a algum
ingrediente específico ou
promovendo o nome do
estabelecimento através
de um dos pratos
mais vendidos

Transmissão ao vivo e período 
superior a 72 horas

Post Patrocinado

Chamada na HOME e matéria

Storie e IGTV



MODA E
BELEZA

DICAS DE

Conteúdo da marca

Publieditorial

Voltado para divulgação
de produtos e serviços
relacionados ao comércio
de moda e beleza

24 horas nas redes sociais
e definitivamente no site TN Online

Chamada no site TN Online com 
hiperlink do canal oficial UAU!. 
Publicação no UAU! com conteúdo 
patrocinado

Chamada no site TN Online.
Conteúdo publicado no UAU!

Chamada no Tnonline, 
publicação de stories no UAU!



Contatos
43 3420.1110

43 3420.1177

comercial@tribunadonorte.com

opec@tribunadonorte.com

gustavo@grupotribuna.com.br

anuncietribuna.com.br

Av. Zilda Seixas Amaral, 4270

Pq Instrial Norte . Apucarana . PR 

MORAR BEM


