Tabela de preços e tipos de anúncios do Portal Vila Prudente

O Portal Vila Prudente foi fundado em 2009 a partir das demandas que eram sempre ignoradas
pela Sub Prefeitura da Vila Prudente, através da união de alguns amigos do Bairro, começamos
nossa trajetória com a finalidade de auxiliar os moradores e comerciantes com os problemas
diários, buscando junto a estes órgãos soluções para estes problemas.
Aos poucos fomos crescendo e ampliando nossa área de atuação, desenvolvendo Web Sites,
prestando serviço de suporte par empresas junto a área de informática.
O Portal Vila Prudente dedicasse exclusivamente ao trabalho On-Line não temos mídia
impressa, porque acreditamos que a internet é o futuro da comunicação.
Nosso site tem um visitação média de 30.000 visitas, 3.000 visitas diárias no Twitter e 3.000
visitas médias no Facebook.
Quando você anuncia conosco seu anúncio aparece no Twitter, Facebook e no site.
Desenvolvemos os banners, folder e campanhas de marketing conforme sua necessidade,
também podemos publicar suas próprias imagens se já as tiverem.

NOSSOS ANÚNCIOS DISPONÍVEIS

Anúncio Banner 728 x 90 px

Este tipo de banner é em formato .gif animado ( A imagem pode ou não ter movimento)
porque não utilizamos mais banner em FLASH? Porque no celular não funciona, e 70% das
visitações feitas hoje é através do celular.
Este banner aparece no topo do site e no meio do site conforme o leitor começa a rolar a barra
para visualizar mais notícias.
Ele aparece pelo menos uma hora por dia durante os 365 dias do ano.
O valor deste anúncio é R$ 200,00 por ano, isso mesmo, você paga uma vez e seu anúncio
aparece o ano inteiro. Este valor pode ser parcelado em até 3 vezes pelo Pagseguro.
A imagem pode ser alterada sempre que for preciso sem custo adicional ( uma vez por mês) se
necessário alterar mais de uma vez por mês cobramos uma taxa de R$ 20,00 cada alteração.
Contratando este anúncio você ganha 1.000 cartões de visita com verniz total frente, (no
pagamento a vista).

Anúncio Banner 300 x 300 px

Este tipo de banner é em formato .jp ou .gif animado ( A imagem pode ou não ter movimento)
porque não utilizamos mais banner em FLASH? Porque no celular não funciona, e 70% das
visitações feitas hoje é através do celular.
Este banner aparece na lateral do site e no final das notícias conforme o leitor começa a rolar a
barra para ler as notícias.
Ele aparece pelo menos uma hora por dia durante os 365 dias do ano.
O valor deste anúncio é R$ 100,00 por ano, isso mesmo, você paga uma vez e seu anúncio
aparece o ano inteiro. Este valor pode ser parcelado em até 2 vezes pelo Pagseguro.
A imagem pode ser alterada sempre que for preciso sem custo adicional ( uma vez por mês) se
necessário alterar mais de uma vez por mês cobramos uma taxa de R$ 20,00 cada alteração.

Anúncio folder 600 x 600 px

Este anúncio tem um ótimo destaque ele aparece nas notícias, todas as notícias publicadas no
Portal no final a imagem aparece.
Ela aparece na notícia e lá fica não é removida, este tipo de anúncio não alterna com outros
anunciantes, se ela for publicada na notícia só ela aparece.
O valor deste anúncio é R$ 150,00 por 1 ano, e pode ser pago em 3 vezes pelo pagseguro.
Esta imagem é .jpg porque? Porque se ela for do tipo .gif fica muito pesada e demora para
carregar no celular ou no Pc desestimulando o leitor.

Considerações Finais
O Portal Vila Prudente tem relacionamento com Editoras, Órgão Públicos, Advogados,
profissionais de rádio e Tv, amigos e parceiros que auxiliam em demandas maiores, como
solicitação de serviços de âmbito Estadual e quando o problema não pode ser resolvido por
nós, pedimos ajuda a eles para que façam matérias e assim alcançando mais facilmente nosso
objetivo que é auxiliar os moradores da região e comerciantes.

Uma de nossas participações em uma matéria da BAND do Programa Café com Jornal pode ser
visualizada CLICANDO AQUI pedindo providências em relação a Passarela da Avenida Anhaia
Melo que esta abandonada a mais de 10 anos.
Em 2015 José Luis do Portal Vila Prudente fez o resgate de uma idosa de 77 anos na Avenida
Anhaia Melo da enchente CLIQUE AQUI PARA VISUALIZAR.
Nesta matéria vocês podem ter uma idéia do tipo de trabalho que fazemos, buscando soluções
para os problemas da região, fazendo abaixo assinados, visitando os locais das demandas, e
acompanhando o que esta sendo feito para resolver os problemas por parte dos órgãos
responsáveis CONFIRA CLIQUE AQUI.
Temos contato direto com organizações teatrais, eventos, e atividades culturais que nos
enviam diariamente PAUTAS sobre futuros eventos em teatros, cinemas, apresentações
culturais por toda cidade de São Paulo, CLIQUE AQUI e confira.
Marcamos reuniões na Prefeitura Regional ou em qualquer outro órgão que seja necessário
para busca solução para as demandas do Bairro CLIQUE AQUI e confira uma de nossas
reuniões com o antigo Sub Prefeito João de Deus.
Na questão relacionada a Web Sites nós desenvolvemos seu site e hospedamos em nossos
servidores se você ainda não tem um site consulte nossos preços e condições, a partir de R$
300,00 você pode ter um site profissional, com email próprio, formulário de contato, banners,
imagens, sistemas de buscas, lojas virtuais e muito mais.
Confira alguns de nossos sites:
www.villaurbanamoda.com.br
www.espetinhosdavilla.com.br
www.consulteeditora.com

Trabalhamos sério para oferecer aos nossos leitores sempre notícias importantes sobre a Vila
Prudente e a região, e nos esforçamos ao máximo para suprir todas as demandas de nossos
clientes.

Atenciosamente
José Luis de Souza Neto
Presidente

