
Anuário de Investimentos

 

Fechamento comercial
11 de novembro

Entrega do material
25 de novembro

Circulação
30 de novembro

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

Quase todos os dias, algum novo investimento de porte é anunciado no Estado e o Jornal do Comércio, como 
diário de economia e negócios do Rio Grande do Sul registra a notícia da instalação desses empreendimentos. 
O Anuário de Investimentos reune esses aportes que foram inaugurados, iniciados ou anunciados ao longo do 
ano, dando assim uma visão geral dos investimentos em solo gaúcho.

Além de mostrar o estágio de cada iniciativa, também é possível saber a empresa responsável e o município 
onde ela está apostando o valor do aporte no projeto.

O Anuário de Investimentos do RS 2022 chega em sua 5ª edição disponibilizando a possibilidade de comparar o 
montante dos investimentos realizados ao longo dos anos através da plataforma do JC Investômetro.

O especial também faz um mapeamento por setores – indústria, agronegócios, tecnologia, infraestrutura, 
varejo, empreendimentos imobiliários e de serviços. Em 2021, foram mapeados 150 grandes investimentos no 
Rio Grande do Sul, o que transforma o projeto em um documento e fonte de informação indispensável a 
gestores públicos estaduais, prefeitos, investidores e empresários.

Todos os investimentos são apresentados com uma Ficha técnica

- Empresa / Instituição
- Origem (país, estado ou cidade)
- Valor do investimento
- Setor do projeto 
- Descrição do projeto
- Cidade em que será realizado
- Estágio em que se encontra

R$ 24.150,00
Anúncio de página

5 col x 35 cm

R$ 11.868,00
Anúncio de 1/2 página

5 col x 17,2 cm

R$ 9.600,00
Anúncio de 1/2 pg vertical

2 col x 35 cm

R$ 5.727,00
Anúncio de rodapé

5 col x 8,3 cm

APROVEITAMENTO IMPRESSO

Consulte o comercial para propostas envolvendo mídia digital


