PUB LICIDADE DIGIT AL DE ALT O DESEMPENHO

Mídia Kit, 2020

NOSSO GRUPO

Análise de Dados

Base de cadastros

Mídia | Publicidade

PUBLICIDADE DIGITAL DE ALTO DESEMPENHO

Cr iada para ser a maior e
melhor alt ernat iva em mídia
para os anunciant es

NÚMEROS

52MM
34 0MM
***Universo Brasil: 160 milhões de pessoas
**Fonte: Google AdManager - Junho 2020
* Fonte: Comscore - Junho 2020

*USUÁRIOS

ÚNICOS/ mês

**PAGEVIEWS/ mês

+5B
33%

**Volume

anual de
impressões
de anúncio premium
em rede proprietária

COBERTURA DO UNIVERSO
DA INTERNET BRASILEIRA

se f osse
uma r ede
social?

133 MM
116 MM
57 MM
52 MM*

30 MM
29 MM

13.5 MM

Fonte: Rockcontent.com

* Fonte: Comscore Abril2020

Nobet a é o veículo que mais cresce

51,4 MM

Fonte: COMSCORE

PUBLICIDADE DIGITAL DE ALTO DESEMPENHO

Nossos f ormat os e soluções
para os anunciant es

PRODUTOS
Formatos Exclusivos com inventário Próprio

REWARDS
Recompensas

INTERCONTENT
Tela cheia

PRE PARAGRAPH
Pré Paragrafo

IMAGE AD
Imagens

FOOTER
Rodapé

ALERT
Alerta Notificação

PRODUTOS
Formatos Exclusivos com inventário Próprio

REWARDS
Recompensas

INTERCONTENT
Tela cheia

PRE PARAGRAPH
Pré Paragrafo

IMAGE AD
Imagens

FOOTER
Rodapé

ALERT
Alerta Notificação

Video Rewards
Liber ação de Benef ício em sit es pagos
• Vídeos em Tela cheia com visualização completa;
• Aceitamos secundagens diversas;
• Multidevices: Desktop, Mobile, Tablet, Smart TVs;
• Aceita mensuração de terceiros (contadores);
• Apenas Compras Diretas (CPV) – views completos;
• Aceita Link do Youtube ou arquivo de video;
Possibilidade de pesquisa de br andlif t
• Concedemos sem custo uma pesquisa com os impactados pela
campanha;
• Concedemos CPM especial para pesquisa com público controle;

exemplo
clique aqui

PRODUTOS
Formatos Exclusivos com inventário Próprio
REWARDS
Recompensas

INTERCONTENT
Tela cheia

PRE PARAGRAPH
Pré Paragrafo

IMAGE AD
Imagens

FOOTER
Rodapé

ALERT
Alerta Notificação

Display Intercontent
Alt a Visibilidade - Alt a int er ação
•
•
•
•
•
•

Display
Awareness e Performance
Desktop, Mobile, Tablet, Smart TVs
Viewability Garantido 80%
Display CTR Garantido 1%
Peças estáticas, animadas, interativas em
HTML5 e Native Ads, Tags
• Compras Diretas (CPC, CPM)
• Compra via Deals programáticos (CPM)
Entregamos a campanha "entre um click e um
pouso", ou seja, o usuário é impactado por uma
publicidade após o clique no conteúdo e antes do
carregamento dele, seja na página do Publisher ou
nas suas redes sociais

Desktop

Mobile

DISPLAY
DISPLAY

320x480 | 390x500

exemplo
clique aqui

1024x768 | 390x500

CTR Garantido

Viewability Garantido

1%

+80%

Vídeo Intercontent
Alt a Visibilidade - Alt a int er ação

Desktop

Mobile

•
•
•
•
•
•
•

Vídeo
Awareness e Performance
Desktop, Mobile, Tablet, Smart TVs
Viewability Garantido 80%
Aceita url YT ou Tag
Compras Diretas (CPM e CPCV)
Compra via Deals programáticos (CPM)

VIDEO
VIDEO

320x480 | 390x500
Entregamos a campanha "entre um click e um
pouso", ou seja, o usuário é impactado por uma
publicidade após o clique no conteúdo e antes do
carregamento dele, seja na página do Publisher ou
nas suas redes sociais

exemplo
clique aqui

1024x768 | 390x500

Views Completos

Viewability Garantido

CPCV

+80%

Video com BG Intercontent
Alt a Visibilidade - Alt a int er ação
•
•
•
•
•
•
•

Video com Background
Awareness e Performance
Desktop, Mobile, Tablet, Smart TVs
Viewability Garantido 80%
Peça estáticas + arquivo de video ou url YT
Compras Diretas (CPM)
Compra via Deals programáticos (CPM)

Entregamos a campanha "entre um click e um
pouso", ou seja, o usuário é impactado por uma
publicidade após o clique no conteúdo e antes do
carregamento dele, seja na página do Publisher ou
nas suas redes sociais

Mobile

VIDEO
VERTICAL

320x480 | 390x500

exemplo
clique aqui

1024x768 | 390x500
Viewability Garantido

+80%

Display Leads Intercontent
Alt a Visibilidade – Ger ação de Leads
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Display Leads
Performance
Desktop, Mobile, Tablet, Smart TVs
Viewability Garantido 80%
Peças interativas em HTML5
Compras Diretas (CPM)
Compra via Deals programáticos (CPM)
Integração API com CRMs e Sistemas de Inbound
Dashboard de visualização e extração de dados

Entregamos a campanha "entre um click e um
pouso", ou seja, o usuário é impactado por uma
publicidade após o clique no conteúdo e antes do
carregamento dele, seja na página do Publisher ou
nas suas redes sociais

Desktop

Mobile

DISPLAY LEADS

DISPLAY LEADS

320x480 | 390x500

1024x768 | 390x500

Viewability Garantido

+80%

PRODUTOS
Formatos Exclusivos com inventário Próprio
REWARDS
Recompensas

INTERCONTENT
Tela cheia

PRE PARAGRAPH
Pré Paragrafo

IMAGE AD
Imagens

FOOTER
Rodapé

ALERT
Alerta Notificação

Display Pre-Paragraph
Desktop

Mobile

For mat o Pr emium de Alt a Visibilidade
• Display
• Multidevices - Desktop, Mobile, Tablet, Smart TVs
• Viewability Garantido - acima de 60%
• Peças estáticas, animadas em HTML5, e Native Ads
• Compras Diretas (CPM)
• Deals programáticos (CPM)

Nosso formato pré paragráfo multidevices é exibido em
um posicionamento premium, sempre em páginas de
conteúdo; entre o título e o texto (pré-conteúdo).

DISPLAY

DISPLAY

468x60

exemplo
clique aqui

970x250 | 300x250

Viewability Garantido

+60%

Video Pre-Paragraph
Desktop

Mobile

For mat o Pr emium de Alt a Visibilidade
• Video
• Multidevices - Desktop, Mobile, Tablet, Smart TVs
• Viewability Garantido - acima de 60%
• Peças Native Ads, TAGS, Url YT, MP4
• Compras Diretas (CPM)
• Deals programáticos (CPM)

Nosso formato pré paragráfo multidevices é exibido em
um posicionamento premium, sempre em páginas de
conteúdo; entre o título e o texto (pré-conteúdo).

VIDEO

VIDEO

468x60

970x250 | 300x250

Viewability Garantido

+60%

VIDEO com BG Pre-Paragraph
Desktop

For mat o Pr emium de Alt a Visibilidade
• Display e Video
• Multidevices - Desktop, Mobile, Tablet, Smart TVs
• Viewability Garantido - acima de 60%
• Peças estáticas, animadas em HTML5, e Native Ads
• Compras Diretas (CPM)
• Deals programáticos (CPM)

Nosso formato pré paragráfo multidevices é exibido em
um posicionamento premium, sempre em páginas de
conteúdo; entre o título e o texto (pré-conteúdo).

970x250 | 300x250 | 468x60
Viewability Garantido

+60%

PRODUTOS
Formatos Exclusivos com inventário Próprio
REWARDS
Recompensas

INTERCONTENT
Tela cheia

PRE PARAGRAPH
Pré Paragrafo

IMAGE AD
Imagens

FOOTER
Rodapé

ALERT
Alerta Notificação

Display Alert

Aler t a de navegador com alt a visibilidade
• Display
• Multidevices - Desktop, Mobile, Tablet,
Smart TVs
• Viewability Garantido - acima de 60%
• Peças estáticas, animadas em HTML5, e
Native Ads
• Compras Diretas (CPM)
• Deals programáticos (CPM)

Display
320x50

Display

320x50
Nosso formato de alerta multidevices é apresentado
como um push de navegador, atraindo a atenção do
usuário através de sua animação e fluidez, com
apenas um clique o formato retrai e não volta mais
naquela leitura.

320x100 | 320x50 | 300X250 | 250X250

exemplo
clique aqui

Viewability Garantido

+60%

Video Alert

Aler t a de navegador com alt a visibilidade
• Video
• Multidevices - Desktop, Tablet, Smart TVs
• Viewability Garantido - acima de 60%
• Peças Native Ads, TAGS, Url YT, MP4
• Compras Diretas (CPM)
• Deals programáticos (CPM)

Video
320x50

video

320x100 | 320x50 | 300X250 | 250X250
Nosso formato de alerta é apresentado como um
push de navegador, atraindo a atenção do usuário
através de sua animação e fluidez, com apenas um
clique o formato retrai e não volta mais naquela
leitura.

exemplo
clique aqui

Viewability Garantido

+60%

PRODUTOS
Formatos Exclusivos com inventário Próprio
REWARDS
Recompensas

INTERCONTENT
Tela cheia

PRE PARAGRAPH
Pré Paragrafo

IMAGE AD
Imagens

FOOTER
Rodapé

ALERT
Alerta Notificação

FOOTER

Visibilidade const ant e
• Displa y
• Multidevices - Desktop, Mobile, T a blet, Sma rt T V s
• V iewa bility Ga ra ntido - a cima de 60%
• Peça s está tica s, a nima da s em HT ML5, e Na tive Ads
• Compra s Direta s (CPM)
• Dea ls progra má ticos (CPM)

Mobile

Desktop

Display

Display

Nosso forma to FT ocupa uma pequena á rea ta nto
no Desktop qua nto no Mobile, sem a tra pa lha r o
consumo do conteúdo, ma s da ndo visibilida de
consta nte à ma rca .

320x100 | 320x50
300x100 | 300x50

exemplo

970x90 | 728x90

Viewability Garantido

+60%

PRODUTOS
Formatos Exclusivos com inventário Próprio
REWARDS
Recompensas

INTERCONTENT
Tela cheia

PRE PARAGRAPH
Pré Paragrafo

IMAGE AD
Imagens

FOOTER
Rodapé

ALERT
Alerta Notificação

IMAGE AD

V isibilida de no desta que da notícia
• Displa y
• Multidevices - Desktop, Mobile, T a blet, Sma rt T V s
• V iewa bility Ga ra ntido - a cima de 60%
• Peça s está tica s, a nima da s em HT ML5, e Na tive Ads
• Compra s Direta s (CPM)
• Dea ls progra má ticos (CPM)
Nosso forma to com foco em ima gens, a publicida de
nã o nã o sobrepõe a ima gem, ma s gentilmente a
empurra pa ra ba ixo, sem a ltera r o la yout do site, se
revela ndo por trá s da ima gém. Assim, a tra i o
usuá rio com seu movimento e intera çã o, podendo
ser fecha da imedia ta mente.

Mobile

Desktop

Display

Display

320x100; 468x60; 320x50; 300x100 (multidevices)
300x250 (desktop)

exemplo
clique aqui

V iewa bility Ga ra ntido

+60%

● Inventário próprio, e não fazemos compra por leilão;
● Somos pa rceiros de mídia da s principa is pla ta forma s do merca do;
● Forma tos sã o a prova dos por toda s a s pla ta forma s e estã o a linha dos à s diretrizes de boa s
prá tica s do merca do;
● Sites pa rceiros pa ssa m por a prova ções da Nobeta , Google e V erizon.
● Sistema é friendly iFra me, ou seja , é possível sa ber exa ta mente onde a mídia está sendo
veicula da .
● Entrega s de mídia sã o feita s por meio de segmenta çã o de ta rget e a ceita mos todos os tipos
de ta gs e conta dores de terceiros.
● Ga ra ntimos os principa is kpis de mídia em contra to.

Agências Par ceir as

Anunciant es

Obr igado!
t hanks gr acias danke благодаря mer ci zikomo gr azie köszönöm спасибо тебе ありがとう

Av Pedr oso de Mor ais, 1914 – Vila Madalena - São Paulo - Br asil - CEP 05320-030 – Fone: 11 4 5088226

