Plano Comercial

O Jornal do Comércio reforça o seu objetivo de levar as informações do
agronegócio a todos os seus leitores, com edições diárias de cadernos
especiais e multiplataforma (site, vídeos, redes sociais e eventos).
Para isso, desloca sua equipe de jornalistas das áreas de economia,
negócios, inovação e tecnologia para sua casa no parque Assis Brasil, em
Esteio/RS, local onde realiza a cobertura completa da movimentação da
Exposição, que inclui a sua especial premiação O Futuro da Terra.
EXPOINTER 2019

O evento reúne cerca de 150 pessoas, entre premiados e
seus convidados, políticos e empresários. A premiação O
Futuro da Terra dispõe de diversas possibilidades para você
expor a sua marca, fazendo com que ela esteja presente em
meio a um conteúdo relevante que traz boa imagem e
grande impacto nas plataformas impressas e digitais do JC.

- Programação visual (anúncios,
convite, painéis)
- Brindes para distribuição
- Ações de relacionamento com
promoters

PRÊMIO O FUTURO DA TERRA 2019

LOUNGE DE ENTRADA

Um espaço de descanso e encontros, aberto para todos os visitantes da Feira, que pode gerar
interação e relacionamento com os convidados da casa. Neste espaço pode ser desenvolvido uma
programação visual, distribuição de brindes, etc.

TELA DIGITAL
Na parte externa da casa com
grande visibilidade do público
geral da feira com possibilidade
de exposição de marca.

ESPAÇO CAFÉ JC

O JC disponibiliza esse espaço para a sua empresa utilizá-lo para a exposição de materiais
gráficos, além de ter a sua logomarca inserido no painel de apoiadores. Neste local, é servido aos
visitantes vários tipos de cafés, gratuitamente, sendo um dos espaços de destaque da casa.

HAPPY HOUR

A casa JC tem uma atração diária
durante a Expointer, o Happy Hour
JC. Empresários de todo RS,
expositores, visitantes, e convidados
aproveitam o final do dia para
relaxar, bater papo e fazer negócios
no aconchegante espaço do JC.

CARRO JC
Para circular dentro da Expointer e
promover a sua empresa a todos os
visitantes da feira, será utilizado um carro
elétrico com a programação visual voltada
institucionalmente para as marcas. O carro
frequenta todas as áreas do parque,
realizando a entrega de mais de 1 mil
exemplares do JC por dia.

CONEXÕES DE NEGÓCIOS

EXPOINTER

Para movimentar a programação da casa, o JC promove o evento Conexões de Negócios, que
contempla uma agenda de encontros entre jornalistas e colunistas do jornal para diversos
bate-papos de negócios com empresários e políticos do RS, abordando os principais temas que
estão em debate e que envolvem a feira.

APROVEITAMENTO COMERCIAL
PLUS (cota única)

STANDARD (duas cotas)

IMPRESSO:
- um anúncio página (5col x 35cm) na contra-capa das edições de abertura e
encerramento, nas demais 5 edições, anúncio de meia página (5col x 17,2cm).
- 7 selos aplicados nos conteúdos de cobertura da feira (1colx5cm).

IMPRESSO:
- anúncio de meia página (5 col x 17,2 cm) nas edições de abertura e
encerramento, nas demais 5 edições, rodapé (5col x 8,3cm)
- 7 selos aplicados nos conteúdos de cobertura da feira (1colx5cm).

DIGITAL:

DIGITAL:

- Logotipo inserida em vídeos da cobertura (cobertura por jornalista JC no Hot
Site especial)
- Selo superior 190x90 (Anúncio inserido em rodízio na capa principal da
cobertura - Hotsite especial)
- FullBanner 728x90 (Anúncio inserido em rodízio nas páginas de cobertura Hotsite especial)
- Impact Box 250x250 (Anúncio inserido em rodízio na capa principal da
cobertura - Hotsite especial)
- Post nas redes sociais com logo nas postagens de conteúdos durante a feira
(Mínimo de 1 postagem dia)
- Pop up com o logo da marca anunciante no Hotsite Especial durante a
Semana - (Capa JC)

- Logotipo inserida em vídeos da cobertura (cobertura por jornalista JC
no Hot Site especial)
- Logo-marca inserida nos meios eletronicos (Casa JC na expointer logotipo nos painéis/TV ao vivo)
- Selo superior 190x90 (Anúncio inserido em rodízio na capa principal da
cobertura - Hotsite especial)
- FullBanner 728x90 (Anúncio inserido em rodízio nas páginas de
cobertura - Hotsite especial)
- Post nas redes sociais com logo nas postagens de conteúdos durante a
feira (Mínimo de 1 postagem dia)
- Pop up com o logo da marca anunciante no Hotsite Especial durante a
Semana - (Capa JC)
Valor total: R�

CASA:

- logomarca aplicada na tela digital externa da casa;
- logomarca aplicada na tela digital interna da casa;
- distribuição de brindes dentro da casa do JC (a critério do cliente);

37.000,00

Fechamento comercial 05/08
Entrega do material 22/08

CARRINHO ELÉTRICO:

- logomarca aplicada no carrinho elétrico do JC.
Valor total:

R� 57.000,00

Fechamento comercial 05/08
Entrega do material 22/08

MÍDIA AVULSA
½ página

5 colunas x 17,2 cm
1 inserção: R� 14.800,00
3 inserções: R� 26.000,00
5 inserções: R� 37.000,00

1/4 página

3 colunas x 17,2 cm
1 inserção: R� 8.900,00
3 inserções: R� 16.000,00
5 inserções: R� 22.000,00

Rodapé

5 colunas x 8,3 cm
1 inserção: R� 7.000,00
3 inserções: R� 12.600,00
5 inserções: R� 17.500,00

CONTEÚDO ESPECIAL + EVENTOS
Além das cotas apresentadas acima, o JC abre a possibilidade de eventos na casa (happy hour + entrevistas ou
debates). Após o evento os nossos jornalistas fazem a cobertura de todo o ocorrido gerando um conteúdo especial.
Estes casos devem ser negociados com o setor comercial e são totalmente personalizados.

Fechamento comercial
19 de Agosto

Entrega do material
22 de Agosto

Circulação
26/08 a 05/09

Entre em contato conosco para uma proposta customizada e adequada ao seu perﬁl
Departamento comercial agencias@jornaldocomercio.com.br (51) 3213.1333 | (51) 996.490.062

