PARÁ TERRA BOA
UM SITE PARA A GENTE BOA DESTA TERRA
PARATERRABOA.COM | COMERCIAL@PARATERRABOA.COM

O Pará é uma verdadeira joia brasileira.
Aqui, a natureza se esmerou, criando
beleza e riqueza. Aqui, gente forte e
empreendedora produz, gera emprego e
crescimento.
O Para é uma terra boa – e é isso que
trazemos para este espaço. Por meio de
reportagens, entrevistas, notícias e um
profundo comprometimento com a
verdade, mostramos as riquezas do Pará,
com fatos e pessoas que são motivo de
orgulho para os paraenses e demais
brasileiros.

NOSSA PROPOSTA
Queremos ajudar a gente boa desta terra
a crescer. Por isso, falaremos de quem já
encontrou o sucesso, mostrando os
caminhos então trilhados. Traremos dicas
de gestão, de produção, de economia.
Nosso público alvo é a população adulta
do estado do Pará.
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Serviços para
Anunciantes
Placement estratégico de banners
do anunciante no site
Impulsionamento e investimento em
anúncios em redes sociais e search
Anúncios em redes sociais e divulgação
da marca em grupos de WhatsApp
próprios do site.
Publiposts Publieditoriais & Ações
Recorrentes

Nossos Pacotes
Pacote A: R$600 / mês
- 2 banners sendo 1 na home e 1 na barra lateral de categorias;
- 1 banners em até 5 matérias do site;
- Investimento AdWords em matérias com banners;
- Relatório com dados demográficos do público atingido.

Pacote B: R$1.000 / mês
- 2 banners, sendo 1 na home e 1 na barra lateral;
- 1 banner horizontal em até 10 matérias do site;
- AdWords & Facebook Ads em matérias com banners;
- 2 divulgações de banner em grupos de WhatsApp próprios;
- Relatório com dados demográficos do público atingido.

Publi Posts e Ações Recorrentes
Entre em contato

Contato
E-mail
comercial@paraterraboa.com

Site e Redes Sociais
https://www.paraterraboa.com
@paraterraboa

