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Bem-vindo ao Digital
da Universo Visual,
um mundo de possibilidades
aguarda por você!

digital

Formatos disponíveis
Super
Banner
R$ 2.296 /mês

*Para contratação
do Super Banner
Exclusivo, sendo o
único na posição
superior, considerar
acréscimo de 50% no
valor do Full Banner.

Full
Banner
R$ 2.050 /mês

Banner
quadrado
Lateral
R$ 1.596 /mês
*Os banners laterais são
alternados de posição,
efeito rotacional.
Para manter-se fixo
com destaque no
primeiro Banner,
considerar acréscimo
de 50% no valor.

Full Banner
destaque
R$ 1.800 /mês

½ Banner
lateral
R$1.036 /mês

Banner
no conteúdo
R$ 1.620 /mês

Anuncie no Guia!
Newsletter semanal
1 envio 		R$ 450 / mês
2 envios 		R$ 855 / mês
3 envios 		R$ 1.283 / mês
4 envios 		R$ 1.710 / mês
5 envios 		R$ 2.138 / mês
*5% de desconto a partir de 2 envios no mês.
“Nossa base de dados possui 18.730 mil endereços eletrônicos”

Agora a Universo Visual oferece um Guia
de Fornecedores, Serviços e Informações para que
o nosso leitor encontre a sua empresa rapidamente
e com todos os detalhes do seu portfólio!
Ficou interessado em se destacar?

Valores

Gratuito: R$ 0,00
6 meses: R$ 168,00 (apenas R$ 0,93 /dia)
1 ano: R$ 298,00 (apenas R$ 0,82 / dia)
2 anos: R$ 498,00 (apenas R$ 0,58/dia)

E-mail Marketing
exclusivo
Quer disparar um um e-mail marketing exclusivo sobre
o seu produto ou promoção? Contrate nossos pacotes:
1 disparo		R$ 3.500
2 disparos 	R$ 5.000
3 disparos	R$ 7.500
4 disparos	R$ 10.000
5 disparos 	R$ 12.500

Características dos Planos

Plano Pago:

Anúncio visualizado em destaque na página
principal do Guia
Anúncio visualizado com prioridade na lista
de busca / categorias e subcategorias.
Exibição da Logomarca da Empresa.
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Gratuito:

Currículos e vagas

Que tal destacar as oportunidades da sua empresa no
portfólio de vagas da Universo Visual? Publique suas
vagas e tenha também acesso aos melhores currículos
cadastrados em nossa base de acordo com a sua
expectativa!
30 dias 	R$ 75
90 dias 	R$ 190 (economize 15%)
180 dias 	R$ 360 (economize 20%)

Anúncio visualizado apenas na lista de busca /
categorias e subcategorias.
Sem prioridade (aparecerá após os
anúncios pagos)
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Quer um conteúdo
exclusivo?
Publieditorial
	Informe Educacional
	Colunas Patrocinadas
	Vídeos
Galeria de Fotos PATROCINADA
	Cursos ONLINE
	ENQUETES
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Entre em contat ra você!
pa
o
t
a
m
r
o
f
r
o
lh
e
om
Contato

Jéssica Borges
+55 11 98472-1155
jessicaborges@universovisual.com.br
www.universovisual.com.br

