
Dentro do Mercado Digital, existem diversas possibilidades de subprodutos, como exemplos que já estiveram 
em circulação, citamos: o Mentes Transformadoras, que entrevista CEOs com ideias disruptivas, como Luiza 
Helena Trajano, Tallis Gomes, Marciano Testa e Cesar Paz; o Futuro Acelerado, que aborda as transformações 
digitais e culturais no mundo pós-pandemia; o Tech Experience, em que a jornalista testa produtos 
tecnológicos que estão chegando ao mercado. Todos os subprodutos podem ser customizados a partir do 
objetivo do patrocinador.  

AA coluna circula todas as terças e quintas-feiras encartada no JC impresso e no hotsite especial, com 
novidades publicadas diariamente. A entrega de um conteúdo qualificado é garantida pelo nível de 
conhecimento de Knebel na área, onde ela foi contemplada com o prêmio ARI de Jornalismo em 2020. E o 
conteúdo chegará a um público segmentado e influente, que é leitor fiel do Mercado Digital e do JC.

A coluna e blog Mercado Digital, da jornalista Patricia Knebel, é a principal referência 
regional em conteúdos de tecnologia e inovação, nos formatos texto, vídeo e podcast. 
Knebel é conhecida por entrevistar os principais nomes da área no RS e no Brasil, 
sendo escolhida para divulgar em primeira mão lançamentos de startups e de grandes 
empresas de tecnologia, antecipar tendências de mercado e promover iniciativas 

Para mais informações entre em contato:
Departamento comercial agencias@jornaldocomercio.com.br (51) 3213.1333 | (51) 996.490.062

Circulação
Período mínimo de patrocínio de 6 meses

 

Rodapé
5 colunas x 5 cm (3ª e 5ª feiras)

Selo
(4cm x 2,5cm)

Impresso

Premium
Valor R$ 12.500,00
1 cota terça e 1 cota quinta

Digital (Hotsite Especial)

Fullbanner mobile 
(320x100px/8kb)

Fullbanner desktop
(728x90 /16Kb)

Logo no Hotsite
(190x90px)

Banner quadrado
(250x250px)

Ilha
(2col x 6cm)

Impresso

Standart
Valor R$ 6.600,00
1 cota terça e 1 cota quinta

Digital (Hotsite Especial)

Fullbanner mobile 
320x50px/8kb

Fullbanner desktop
728x90 px /16Kb

COLUNA POR PATRICIA KNEBEL


