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Olha só!
O Olha Só está mudando a maneira com que fazemos conteúdo social, 
trazendo mais informações relevantes sobre lifestyle para o dia a dia das 
pessoas.

Porque mudar?
EmEm pesquisas realizadas pelo JC com os nossos leitores, identificamos a 
necessidade de que os conteúdos sociais tragam mais variedades e 
informações. Por isso, o JC propõe uma nova forma, mantendo a tradição da 
coluna social, porém agregando ela a conteúdos sobre estilo de vida, que 
são muito bem aceitos pelos nossos leitores. Além disso, o canal é 
multiconectado, com um blog para ampliar sua audiência digital e trazendo 
informações e serviços para tornar tudo ainda mais relevante e rico.

Um novo 
jeito de fazer 
coluna social
com mais 
lifestyle

Departamento comercial agencias@jornaldocomercio.com.br (51) 3213.1333

Olha Só

O que mais?
 
• Turismo e viagens
• Estilo de vida saudável e alternativo 
•• Entrevistas e perfis de estilos de vida 
diferentes de empresários, executivos e pessoas 
de destaque no RS 
• Mostras culturais e de artes 
• Academias e programas de saúde 
• Confrarias 
• Shows 
•• Bebidas especiais (vinhos, espumantes, 
cervejas artesanais) 
• Eventos esportivos Porto Alegre e interior

Como funciona?
 
•• A coluna impressa é publicada nas sextas-feiras 
(página inteira). Tem um blog próprio dentro do 
site do Jornal do Comércio, alimentado todos os 
dias pelo próprio jornalista, ganhando um grande 
espaço de visibilidade e liberdade de expansão de 
conteúdo, incluindo possibilidades, a se negociar, 
de vídeos e podcast*.

•• E ainda conta com a série de vídeos semanal 
'Olha Só no Finde!' que traz através de um 
conteúdo descontraído e dinâmico a 
programação para o final de semana

Cota Premium
• Anúncio no Olha Só no impresso 
durante 3 meses, no rodapé da coluna  
(5col x 5cm nas sextas) 

• Selo (4cm x 2,5com- sextas)

• Banner no blog - min 25%

•• Produção de 2 vídeos de entrevistas, 
e 1 branded content na coluna e blog Olha Só 
(durante vigência do patrocínio)
 
*Todos os conteúdos produzidos serão divulgados 
nas redes sociais do JC e blog do Olha Só.

 Valor Especial Mensal: R$ 7.000,00 
PPeríodo mínimo de patrocínio: 6 meses

Cota Standart
• Selo (4cm x 2,5com- sextas)

• Banner no blog - min 25%

 Valor Especial Mensal: R$ 4.000,00 
Período mínimo de patrocínio: 6 meses

Mídia e conteúdos
Vídeos, podcasts, anúncios 
e branded content em geral, 
consulte o Comercial para 
conhecer mais possibilidades

Coluna por Ivan Mattos

*caso tenha interesse, solicite o plano especial de Podcast para o comercial.

APROVEITAMENTO MULTIPLATAFORMA


