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APRESENTAÇÃO
Dentro do mundo dinâmico da tecnologia, da informação em tempo real e da interatividade,
tudo passa a ser orientado pela noção de convergência de mídias, um conceito adotado por
várias empresas de comunicação e entretenimento. E é essa a missão da Revista Eletrônica
Fanzine. Versátil e dinâmica, oferece informação e serviços ao público, tudo isso aliado à
qualidade e à experiência de quem está no mercado do jornalismo, fotografia e audiovisual
há anos.
Com muita interatividade, a Revista Fanzine esquenta o mercado via web, tendo em seu
cardápio muitas notícias, artigos, entrevistas, vídeos, textos e muito mais em seus canais. A
revista eletrônica permite que o internauta se mantenha atualizado com tudo o que acontece
na região, no Brasil e no mundo. Além disso, é a porta de entrada para um universo de
conteúdos especiais e exclusivos.

POR QUE ANUNCIAR?
A internet consolidou-se como um meio de comunicação ágil, em tempo real, na qual a
informação chega em um único clique. Ao anunciar sua empresa e produto, os mesmos serão
visualizados por milhares de pessoas, de diferentes públicos e gerações, podendo ser
acessado por pessoas de todos os cantos do mundo.
É a interatividade e tecnologia ao alcance de todos, sendo que o principal objetivo da Revista
Eletrônica Fanzine é o de levar todas as informações pertinentes e necessárias ao internauta.
A meta principal é a de oferecer ao internauta visitante um serviço de qualidade e
personalizado de acordo com as necessidades do mercado.

PARA O CLIENTE
Ao divulgar seu produto, serviço ou a marca de sua empresa em nossa Revista Eletrônica,
você estará estabelecendo uma forma de comunicação direta com um público especializado e
de fato interessado em ter acesso a diferentes informações sobre o setor e também sobre as
suas tendências. Mais que uma fonte de informações a Revista Fanzine é uma verdadeira
vitrine para expor seus produtos e serviços.
Ressaltamos que a Revista Eletrônica Fanzine atinge 20 cidades da região, sendo elas:
Americana, Amparo, Araras, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Bragança Paulista,
Camanducaia (incluindo Monte Verde, que é um distrito desta cidade), Campinas, Extrema,
Itapeva, Itatiba, Jarinu, Joanópolis, Limeira, Mairiporã, Nazaré Paulista, Piracaia, Piracicaba,
Rio Claro e São Paulo.

Sua marca estará visível para toda a região e ao alcance de todos!

EM QUE PÁGINAS ANUNCIAR?
De acordo com as estatísticas obtidas, até o momento as páginas que vem obtendo um
melhor desempenho na visitação são as páginas com destaque especial para a home page.

LINK PATROCINADO
Sempre que um potencial cliente entra em alguma página buscando informações ou diversão,
ele encontra anúncios, na forma de links, que são relacionados ao seu perfil ou ao conteúdo
da página. A Internet permitiu o surgimento de uma mídia eficiente, que requer um baixo
custo de entrada e tem todo o seu processo e criação online. Simples e Rápida.
Também pode aparecer somente em páginas específicas e de um determinado assunto, que
tenha link com a área da empresa patrocinadora. A vantagem é que você escolhe exatamente
o público que quer atingir.

FORMAS DE ANUNCIAR EM LINKS PATROCINADOS
1 – link por assunto: aparece quando o usuário acessa uma notícia ou página de informações
do tema relacionado ao produto ou serviço anunciado.
2 – link por palavra-chave em busca: aparece, como o nome já diz, em ferramentas de busca,
junto aos resultados requisitados pelo internauta.
Cada opção tem seus ganhos. Basta escolher a solução que atende melhor às necessidades do
seu anunciante. Além da excelente relação custo-benefício, o anunciante ainda tem a
credibilidade de ter um anúncio veiculado na Revista Fanzine, uma mídia diferenciada.

Custo / inserção 30 dias
R$ 270,00

ANÚNCIO EM BANNER
Seu banner será visualizado em todas as páginas específicas escolhidas por você!

PADRÕES PARA VEICULAÇÃO EM BANNER
Os formatos de banners publicitários seguem os mesmos padrões dos principais sites do país.
Os banners podem ser fixos (estável) ou variáveis (animados). Qualquer banner pode ser
usado como link para a home-page do cliente ou para uma página especial de propaganda.
Além dos banners, os anunciantes têm variadas opções de inserção de mensagens
publicitárias, como e-mails promocionais, editoriais comerciais, etc.

FORMAS DE ANÚNCIO
BANNER
O principal benefício da utilização de banners é que eles podem ajudar
os anunciantes a cumprirem seus objetivos de comunicação:
Promove excelente alcance e impacto.
Capacidade de transferir o usuário a qualquer lugar do site do
anunciante, hot site ou ação promocional patrocinada, etc.
Várias possibilidades criativas podem ser executadas, enfatizando e
maximizando os elementos criativos de uma campanha off-line,
a fim de gerar maior impacto junto ao usuário.
FULL BANNER TOPO
Local de inserção: Home ou canais internos
Medida: 1000x150 px
Exibições / sessão: sem limite
Observações: animado ou não, em flash ou em gif
Custo / inserção por 30 dias: R$ 900,00
FULL BANNER
Local de inserção: Home
Medida: 1900 x 740 px
Observações: animado ou não, em flash ou em gif
Custo / inserção por 30 dias: R$ 720,00
BANNER LATERAL/ CENTRAL MAIOR
Local de inserção: Home ou canais internos
Medida: 500 x 500 px
Observações: animado ou não, em flash ou em gif
Custo / inserção por 30 dias: R$ 450,00

FORMAS DE ANÚNCIO
Banner Médio Interno
Local de inserção: Home ou canais internos
Medida: 200 x 200 px
Observações: animado ou não, em flash ou em gif
Custo / inserção por 30 dias: R$ 360,00
Full Banner Lateral Interno/ Externo
Local de inserção: home
Medida: 140 x 660 px
Observações: animado ou não, em flash ou em gif
Custo / inserção por 30 dias: R$ 630,00
PATROCÍNIO
Selo
Único formato comercial padrão atualmente utilizado na web, o selo é
um espaço publicitário retangular, que normalmente contém a
logomarca do anunciante e/ou uma mensagem estática. Oferece ao
anunciante a oportunidade de estar localizado a uma seção específica
do site, agregando valor e associação à marca.
Quando comprado juntamente com uma campanha de banners, o
selo serve como uma âncora, reforçando a mensagem da marca toda
vez que o internauta acessa a seção do site.
Sua posição, já pré-determinada pela FANZINE, torna fácil a sua
localização para o usuário, aumentando as chances de fixação, marca
e de interatividade.
Medida: 100 x 100 px
Custo / inserção por 30 dias: R$ 270,00

VANTAGENS DO PATROCÍNIO
- Oferece aos anunciantes áreas exclusivas para a divulgação da sua
mensagem
- A combinação de uma variedade de elementos criativos e
promocionais oferece máxima lembrança para a marca ou campanha
de lançamento de produto
- Patrocínios são limitados por seção/site para assegurar maior
visibilidade
STREAMING
Local de inserção: player TV FANZINE
Duração: indeterminada
Vinheta de 5 segundos (com som) na abertura e 30 segundos no
encerramento
Custo / inserção: Sob consulta
INFORME PUBLICITÁRIO
Sua marca em forma de texto. Fácil leitura, boa visualização, no canal
escolhido pelo cliente. Permite imagens.
Duração: definido pelo cliente
Tamanho / nº mínimo de caracteres: 2000 / com foto
Valor: R$ 900,00
INFORME PUBLICITÁRIO COM COBERTURA DE EVENTO
Sua marca em forma de texto. Fácil leitura, boa visualização, no canal
escolhido pelo cliente. Permite imagens.
Duração: definido pelo cliente
Tamanho / nº mínimo de caracteres: 2000 / com foto
Valor: R$ 1800,00

SAIBA MAIS SOBRE AS CIDADES DE COBERTURA DA FANZINE :
AMERICANA

ITATIBA

Aniversário: 27 de agosto
Habitantes: 209.499

Aniversário: 01 de novembro
Habitantes: 101.471

AMPARO

JARINU

Aniversário: 08 de abril
Habitantes: 62.692

Aniversário: 17 de abril
Habitantes: 23.847

ARARAS

JOANÓPOLIS

Aniversário: 15 de agosto
Habitantes: 112.444

Aniversário: 24 de junho
Habitantes: 11.768

ATIBAIA

LIMEIRA

Aniversário: 24 de junho
Habitantes: 126.603

Aniversário: 15 de setembro
Habitantes: 267.804

BOM JESUS DOS PERDÕES

MAIRIPORÃ

Aniversário: 22 de maio
Habitantes: 19.708

Aniversário: 27 de março
Habitantes: 80.956

BRAGANÇA PAULISTA

NAZARÉ PAULISTA

Aniversário: 15 de dezembro
Habitantes: 146.744

Aniversário: 21 de novembro
Habitantes: 16.414

CAMANDUCAIA

PIRACAIA

Aniversário: 20 de julho
Habitantes: 21.080

Aniversário: 16 de junho
Habitantes: 25.116

CAMPINAS

PIRACICABA

Aniversário: 14 de julho
Habitantes: 1.080.113

Aniversário: 01 de agosto
Habitantes: 297.767

EXTREMA

RIO CLARO

Aniversário: 16 de setembro
Habitantes: 28.599

Aniversário: 24 de junho
Habitantes: 178.613

ITAPEVA

SÃO PAULO

Aniversário: 01 de março
Habitantes: 8.664

Aniversário: 25 de janeiro
Habitantes: 11, 32 milhões
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Você que gosta de se manter
informado, e está cansado de portais
poluídos, cheios de propagandas e
textos mal escritos com letras ilegíveis,
e não tem tempo para perder.
Você empresário que tem um trabalho
de marketing forte e sabe que seus
clientes não se agradam de artes
publicitárias abusivas, e que o resultado
esta em informes publicitários sutis que
respeitam seus clientes.

Revista Fanzine:
Lugar de informação de qualidade e
gente bonita é aqui!!!
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