


Com o carisma, a elegância e o amor incondicional ao Samba e ao

Jornalismo, o conceituado e premiadíssimo jornalista Marcelo Faria está a

frente das Organizações Sambrasil.

Com 7 anos no Ar o Portal de Notícias Sambrasil atingiu a marcar expressiva

de 4,5 milhões de pageviews mensais.

Mantém em seu propósito o compromisso com a informação no mais alto

nível de credibilidade e sempre adequado aos novos rumos do Jornalismo e

utilização das mais avançadas tecnologias



 O Portal de Notícias Sambrasil reúne os conteúdos mais
importantes relacionados com o tripé do universo da
informação: jornalismo, publicidade e relações públicas.
Estas informações estão organizadas nas diversas
plataformas disponibilizadas. Trata-se de conteúdos de alta
qualidade, nos formatos de reportagem envolvendo os
principais e atuais temas do jornalismo sobre Samba,
entrevistas com os mais importantes sambistas e
profissionais País, além de colunas multifacetadas, voltadas
para a cultura e o entretenimento.

 Sua leitura é indispensável para todos que atuam, direta ou
indiretamente, no Mundo do Samba.

 Importante veículo para o mercado de comunicação - setor
em constante transformação, sobretudo nos novos tempos,
com a evolução da tecnologia de informação.



Compromisso

Seriedade

ObjetividadeClareza

Samba

Com o compromisso assumido pelo nosso Editorial, o leitor do Portal Sambrasil se

identifica, reconhece e contribui com a credibilidade do Portal, citando estas

palavras:



 Com média de 150 mil acessos dia

 4.5 milhões pageviews

 Divididos nas plataformas:

Mobile: 52 %

Desktop: 48 %

Fonte: Google Analytics
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Anuncie no Portal Sambrasil

São diversas possibilidades

Escolha a sua opção



Formatos de anúncios tradicionais (IAB) rotativos 
no Portal.

 Formatos disponíveis:

 970 x 250

 970 x 90

 728 x 90

 300 x 600

 300 x 250

 150 x 150



Projetos patrocinados e ações
específicas oferecem alta
rentabilidade e retorno para
a sua marca.
 TIPOS DE DEMANDA
 Cobertura de eventos
 Lançamento de produto
 Fixação de atributos da

marca
 Valorização e explicação

das características do
produto

 Apoio e repercussão de
campanhas

EXEMPLOS
- Projeto Voluntários do Samba
- Rádio Sambrasil
- Sambrasil TV
- Premiações
- Cobertura Exclusivas de Rodas de 
Samba
- Cobertura do Carnaval pelo Brasil
- Blogs Patrocinado
- Colunas Exclusivas



Publicidade Formato Peso Posição Valor Mensal

Hiper Banner 900 X 250 30 Kb Meio Inferior R$ 4000,00

Super Banner 900 X 90 25 Kb Meio Superior R$ 5000,00

Full Banner 728 X 90 20 Kb Meio Stander R$ 4500,00

Hiper Botão 300 X 600 18 Kb Lateral Direita 
Inferior

R$ 3500,00

Super Botão 300 X 250 15 Kb Lateral Direita
Superior

R$ 3000,00

Mini Botão 150 X 150 12 Kb Lateral Direita
Superior

R$ 2000,00



Publicidade Formato Posição/Tempo Valor

Patrocínio A combinar A combinar Sob consulta

Publicação do 
Editorial

Conteúdo 
produzido

A combinar R$ 4000,00

Condições de pagamento: 
- A vista com 10%de desconto
- Parcelado – 50% de sinal – 50% restantes em 30 dd
- Condições Especiais para os demais Formatos –

Sob Consulta 



Todo conteúdo produzido pela 
equipe do Portal Sambrasil ou pelo 

anunciante, será adaptado e 
promovido no portal e nas redes 

sociais mediante o pacote 
promocional disponível.



- Dados contratuais 

 >> Os banners são fixos (um único anunciante) ou rotativos( dois ou mais 
anunciantes terão seus banners alternados no mesmo espaço por uma 
programação automática do servidor). 

 >> Os banners podem ser trocados durante a vigência do contrato toda 
semana, quinzena ou mês.

 >> Os banners entram no ar 48 horas depois de entregues à Editoria de 
Publicidade. Para troca de banners é necessário o mesmo prazo.

- Dados técnicos

 >> Os banners deverão obedecer limites de peso indicados na tabela 
acima.

 >> Os banners devem ser entregues acompanhados da URL (endereço 
web do anunciante - link) específica para a qual devem remeter o leitor e 
em arquivos flash, gif ou jpg.
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