Cobertura especial Expodireto 2022
Cobertura no período de 04 a 14 de março de 2022.
O Jornal Comércio fará uma cobertura especial da Expodireto 2022. A equipe de jornalistas do JC
será enviada ao parque, em Não-Me-Toque, para a cobertura do evento, de 7 a 11 de março.
Especializado em economia e negócios no Rio Grande do Sul, o JC acompanha o Agro o ano
inteiro, com uma página diária na edição impressa e editoria especial no site.
Com a volta das atividades presenciais, o JC vai noticiar os acontecimentos que movimentam o
cenário econômico mundial, fazendo a cobertura completa de uma das mais importantes feiras do
agronegócio, a Expodireto Cotrijal.
Com foco em tecnologia e com grande perspectiva de negócios, a feira contribui de forma decisiva
para o desenvolvimento do setor do agronegócio. O grande momento do agronegócio no Rio
Grande do Sul vai se refletir na feira. Assim, a Expodireto será tema de reportagens diárias,
publicadas nas diferentes plataformas digitais e na edição impressa do JC.
No site do do Jornal do Comércio, um hotsite vai concentrar todas as notícias sobre o evento
Na edição impressa, além da cobertura diária, publicaremos dois cadernos especiais, um na
abertura e outro no encerramento do evento.
Nas plataformas digitais, a Expodireto será destaque no site do JC, com destaque na capa, além
de atualizações de notícias em vários momentos, bem como através do compartilhamento das
informações via Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e WhatsApp do JC, potencializando o
alcance da marca.
Todos estes canais darão grande visibilidade ao evento e as marcas parceiras do JC,
proporcionando uma entrega eficiente para nossos leitores e anunciantes.

Aproveitamento de marca
PREMIUM

MASTER

COTA ÚNICA
(Digital mínimo 50%)

2 COTAS
(Digital mínimo 25%)

R$ 42.000,00

R$ 30.000,00

de 4 e 14 de Março - Cadernos Especiais

Selo
Capa

de 4 e 14 de Março - Cadernos Especiais

Selo
Capa

Contra

1/2

página

Editoria de agronegócio,
de 07 a 11 de março

Editoria de agronegócio,
de 07 a 11 de março

Selo

Selo

R$ 19.500,00

de 4 e 14 de Março - Cadernos Especiais

Selo
Capa
Rodapé

Editoria de agronegócio,
de 07 a 11 de março

Ilha

Digital
• Publicações no Facebook, Twitter e LinkedIn
com menção a marca
• Vídeos via Facebook e Instagram Stories com
menção a marca

Digital
* Logo em Bannercard
(280x330px / 16kb) capa do site JC
* Banner quadrado no hotsite e no site
JC (250x250px / 30kb)
Site JC: 50%
Hotsite: 25%

Digital
Banner quadrado no hotsite e no site JC
(250x250px / 30kb)
Hotsite: 25%

Fechamento Comercial
Patrocínio 04/02
Avulso 21/02
Entrega de material 28/02

Site JC: 50%
Hotsite: 50%

MÍDIA
AVULSA

COTA ÚNICA
(Digital mínimo 25%)

Selo

Rodapé

* Logo em Bannercard
(280x330px / 16kb) capa do site JC
* Banner quadrado no hotsite e no site JC
(250x250px / 30kb)
* Mobile banner (320x50px) no site JC

STANDARD

Página
5col. x 35cm
R$ 30.180,00

1/2

página

1/2 página
5col. x 17,2cm
R$ 14.800,00

Rodapé
5col. x 8,3cm
R$ 7.100,00

Rodapé

