TABELA DE PUBLICIDADE

Artigos

Patrocinado por: ( com link )
* Ver o que é

Promocional
* Ver o que é

(Patrocinados ou Promocionais)

45€

100€

Banners

Publicação só na 1º
Página

Restantes páginas

Criação do Banner pelo ZiBiLocal:
Gratuito
* Oferta promocional até:
1 de Março 2019

15€ / 1 semana
20€ / 2 semanas
30€ / 4 semanas

10€
Para qualquer número de
páginas e até 4 semanas.

* O que é um artigo patrocinado?
É um artigo escrito e de autoria dos editores ZiBiLocal magazine, de um tema que uma empresa pode patrocinar. Não
promove um serviço ou produto, mas onde de destaca: Artigo Patrocinado por: xxxxxxxxxx e com link para
website da empresa ou pagina de rede social. Exemplo: Artigo sobre equipamentos de segurança. Pode ser
patrocinado por uma empresa que vende extintores
** O que é um artigo Promocional?
É um artigo que uma empresa escreve ou contrata o ZiBiLocal para escrever de modo a descrever o seu produto,
serviço, evento, história, entrevista etc. Acresce o direito a poder colocar um Banner com link no fnal do artigo, para
além de links dentro do texto. Exemplo: Artigo sobre Kits de segurança de determinada marca ou empresa e o artigo
se destina a promover os benefícios e vantagens da marca.
*** O que é um anúncio em Banner?
São anúncios / Banner criados pelo utilizador ou pelo ZiBiLocal que correm na 1º Página e página adicionais do
ZiBiLocal Magazine.
Exemplo:

O ZiBiLocal magazine, mesmo sendo de acesso aberto, não tem como objetivo ser um canal para o grande público e de
massas, mas sim com targets de público bem defnidos, em particular os Gestores de Alojamento Local e todos os
prestadores de Serviços e Produtos para o Turismo.
Todas as semanas é divulgado em importantes grupos de Alojamento Local e do Turismo de Portugal, em redes sociais
como o Facebook, Linkedin, Google Plus, entre outros. Não se pretende assim massifcar, mas segmentar.
Contactos: Email: pub.magazine@zibilocal.info / Tel: 966018606

Tabela de preços atualizada em Janeiro 2019 e em vigor até 30 de Junho 2019

