
RECONHECENDO O PRESENTE,
INSPIRANDO O FUTURO.

FECHAMENTO COMERCIAL:
11/04/2022

ENTREGA DO MATERIAL:
20/04/2022

CIRCULAÇÃO DO CADERNO:
29/04/2022

O USO DO SELO DA PESQUISA
É GRATUITO SOMENTE PARA
ANUNCIANTES DA EDIÇÃO DE 2022.
Consulte a área comercial para obter os arquivos
ou para consultar os valores para não anunciantes

A pesquisa Marcas de Quem Decide chega ao 24º ano celebrando as marcas mais lembradas e preferidas 
do Rio Grande do Sul. A edição de 2022 reconhece as marcas líderes com o objetivo de inspirar e mostrar 
o caminho para um futuro cheio de conquistas!

A tradicional pesquisa do JC é a única que mede tanto a lembrança, quanto a preferência, de um grupo 
seleto: gestores de negócios e altos executivos. Estar entre as marcas líderes é um grande 
reconhecimento que será comemorado em um evento híbrido e inédito, cheio de surpresas, no Cais 
Embarcadero em Porto Alegre. 

UmUm especial multiplataforma é preparado para impactar o mercado, com os resultados completos, 
gráficos detalhados e análises de cada setor. Tudo isso conectado a reportagens e artigos de 
especialistas sobre as principais tendências do ano.

UMA OPORTUNIDADE DE COLOCAR A SUA MARCA
EM EVIDÊNCIA ENTRE AS PESSOAS QUE DECIDEM.

A sua marca atrelada à credibilidade do JC



ACESSE: WWW.MARCASDEQUEMDECIDE.COM.BR
ENTRE EM CONTATO:

51 3213.1335 | 51 3213.1333
AGENCIAS JORNALDOCOMERCIO.COM.BR | COMERCIAL JORNALDOCOMERCIO.COM.BR 

Página Dupla

11col (54cm) x 35cm 
Valor: R$ 132.825,00

Página

5col (26,1cm) x 35cm 
Valor: R$ 60.375,00

1/2 Página

5col (26,1cm) x 17,2cm 
Valor: R$ 29.670,00

1/2 Página Dupla

11col (54cm) x 17,2cm 
Valor: R$ 65.274,00

1/2 Página vertical

2,5col (12,7cm) x 35cm 
Valor: R$ 30.187,00

1/4 Página

2,5col (12,7cm) x 16cm 
Valor: R$ 13.800,00

MÍDIA AVULSA

MASTER:
(cota única)

IMPRESSO
• Anúncio página na segunda capa
• Selo na capa do caderno (1col x 5cm)
• Selo no sumário e índice do caderno
((1col x 5cm)

DIGITAL
• Banner na página do Marcas
   (728 x 90px) 
• Post nas redes sociais do JC
• Facebook + Instagram (impulsionado)
• • Logo no grid de fotos: no Digital e 
no local do evento
• Popup inferior chamando para o 
conteúdo dias 26 a 30/04 em rodizio
• Evento: Citação e Marcação

IMPRESSO + DIGITAL
• 1/2 • 1/2 página de branded com 
conteúdo estendido para o site

Valor total: R$ 73.000,00

STANDARD:
(cota única)

IMPRESSO
• Anúncio página na contra-capa
• Selo no sumário e índice do caderno
(1col x 5cm)

DIGIDIGITAL
• Banner na página do Marcas
   (728 x 90px) 
• Post nas redes sociais do JC
• Facebook + Instagram (impulsionado)
• Logo no grid de fotos: no Digital e 
no local do evento
• • Popup inferior chamando para o 
conteúdo dias 26 a 30/04 em rodizio
• Evento: Citação e Marcação

IMPRESSO + DIGITAL
• 1/2 página de branded com 
conteúdo estendido para o site

Valor total: R$ 57.000,00

*Todo aproveitamento digital permanecerá online até a edição de 2023

*Consulte opções de mídia customizadas

PLUS:
(cota única)

IMPRESSO
• Anúncio página 5
• Selo no sumário e índice do caderno 
(1col x 5cm)

DIGIDIGITAL
• Banner na página do Marcas
   (728 x 90px) 
• Post nas redes sociais do JC
• Facebook + Instagram (impulsionado)
• Logo no grid de fotos: no Digital e 
no local do evento
• • Popup inferior chamando para o 
conteúdo dias 26 a 30/04 em rodizio
• Evento: Citação e Marcação

IMPRESSO + DIGITAL
• 1/2 página de branded com 
conteúdo estendido para o site

Valor total: R$ 45.000,00

APROVEITAMENTO COMERCIAL MARCAS 2022
Cotas de patrocínio Impresso + Digital

AS MARCAS MAIS LEMBRADAS E PREFERIDAS
DAS PESSOAS QUE DECIDEM NO RS
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