EM 2018, COM 14 ANOS,
O PORTAL AMBIENTE ONLINE
CONTINUA A DIFERENCIAR-SE

TUDO PELO MERCADO

MEDIA KIT 2018

APRESENTAÇÃO
O portal AmbienteOnline produz e disponibiliza diariamente informação sobre o mercado. Até à data já
foram publicadas cerca de 15.000 notícias, que se encontram disponíveis em arquivo. A maior parte das
notícias encontra-se classifica por palavra-chave ou por tema o que possibilita a sua consulta segmentada
que se dirige aos profissionais do Mercado do Ambiente.
A componente noticiosa do AmbienteOnline sairá reforçada com a porta multimédia.
O Diretório do Ambiente do Ambiente, as Iniciativas e a Agenda, oferecem a possibilidade de facilmente
encontrar fornecedores de serviços, produtos, tecnologias ambientais e eventos que marcam a atualidade
do setor.

PÚBLICO-ALVO
Os nossos visitantes são na sua grande maioria:

• Empresários e profissionais do setor do ambiente
• Administração pública central e local
• Docentes, investigadores e estudantes
• Quadros superiores, decisores e opinion leaders
• Fornecedores de equipamentos e serviços
• Projetistas e construtores

Dados Estatísticos
AMBIENTEONLINE.PT
PageViews mensais:
50 mil/mês (média)*
Visitante:
7 mil/mês (média)*
* Dados oficiais segunda
o Google Analytics

2

ESTRUTURA
HOME
ABOUT
Canal dedicado à apresentação do Grupo About Media, editora especializada no Mercado
do Ambiente e das Cidades que lançou o Portal AmbienteOnline, e que tem outros projetos
de informação na área.

DIRETÓRIO DO AMBIENTE
Canal dedicado às empresas e entidades que atuam no Mercado do Ambiente.

INICIATIVAS
Canal onde é possível consultar, com detalhe, as várias iniciativas promovidas pelo Grupo
About Media.

NOTÍCIAS
Canal noticioso, com uma aposta multimédia, com reportagens, entrevistas, notícias e
opiniões.
Neste canal há ainda um destaque das últimas edições do jornal Água&Ambiente.

AGENDA
Canal de divulgação de iniciativas, eventos e campanhas, dirigido às entidades do setor do
Ambiente.
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BANNERS DO PORTAL AMBIENTEONLINE
FORMATOS

VALOR

DIMENSÕES (px)

1.Banner de Topo

400€

728 x 90

2.Banner MREC Premium

420€

194 x 294

3.Banner MREC

300€

194 x 194

4.Banner Botão

100€

194 x 94

Notas:
•Os banners poderão ter quatro anunciantes, no máximo
•A mudança de anunciante ocorre quando é feita uma atualização da página

1

Especificações
dos banners:
•Ficheiro SWF
•Imagem GIF
•Imagem JPG
•Código HTML
•Tamanho máximo: 500 Kb
Contrapartidas:
Publicação de um press release, no Espaço Empresas do Portal AmbienteOnline,
e destaque na Newsletter AmbienteOnline.
Destaque adicional nas nossas redes sociais Facebook e Twitter.

2

PUBLICIDADE

Aos valores indicados acresce a taxa de IVA em vigor

3
4

Especificações do press release:
•O press release deverá ser sobre um produto/serviço
•Máximo de caracteres: 3.000
•Imagem do produto/serviço, com mínimo de 500kb de resolução, ao baixo
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NEWSLETTERS
NEWSLETTER AMBIENTEONLINE
Semanalmente o Portal AmbienteOnline envia uma Newsletter que já conquistou o interesse de cerca de
5.000 subscritores, que dá destaque à informação publicada da semana.
É dado ainda destaque às últimas entidades que entram no Diretório do Ambiente e aos eventos que estão a
marcar a atualidade do setor.

NEWSLETTER AMBIENTEONLINE

FORMATOS

VALOR

PRESENÇA

1.Banner de Topo
Newsletter AmbienteOnline

160€

Semanal

2. Banner de Topo
Newsletter A&A

160€

Quinzenal

PUBLICIDADE

“Quinzenalmente é enviada uma Newsletter que antecipa as
principais notícias da edição do jornal Água&Ambiente.”

Aos valores indicados acresce a taxa de IVA em vigor

Especificações dos banners
•Dimensões: 728 x 90 px
•Imagem GIF
•Imagem JPG
•Tamanho máximo: 500 Kb

Newsletter
AmbienteOnline
Newsletter A&A
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DIRETÓRIO DO AMBIENTE E AGENDA
DIRETÓRIO DO AMBIENTE
Opção Ficha de Empresa:

Opção Ficha de Empresa + Ficha de Profissional:
Destaque na homepage

Presença: Anual
Valor: 425€*
Inclui: Logótipo, vídeo, apresentação, contactos e ficha do
profissional (com o objetivo de ficar destacado)
Contrapartidas: Destaque na homepage do AmbienteOnline,
através da inserção do logótipo da empresa no espaço de
destaque das notícias publicadas. Destaque na página inicial
do Diretório do Ambiente e na Newsletter do AmbienteOnline.

PUBLICIDADE

Presença: Anual
Valor: 225€*
Inclui: Logótipo, vídeo, apresentação e contactos
Contrapartidas: Destaque na homepage do AmbienteOnline,
através da inserção do logótipo da empresa no espaço de
destaque das notícias publicadas. Destaque na página inicial
do Diretório do Ambiente e na Newsletter do AmbienteOnline.

AGENDA
Presença: Mensal
Valor: 100€* por mês
Inclui: Logótipo, descrição do evento e contactos

Destaque na Newsletter

*Aos valores indicados acresce a taxa de IVA em vigor

Página inicial do Diretório do
Ambiente
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FICHA TÉCNICA
Propriedade: Grupo About Media (editora 100% portuguesa)
Empresa: About Media - Comunicação, Lda.
Data de lançamento do Portal AmbienteOnline: 2004
Diretor geral do Grupo About Media: João Belo
Pageviews mensais: 50.000/mês
Visitantes: 7.000/mês
Assinantes das Newsletters: 5.000
CONTACTOS
Redação
Ana Santiago
E-mail: anasantiago@about.pt
Publicidade
Cátia Martins
E-mail: catiamartins@about.pt

About Media – Comunicação, Lda.
Rua Castillho 1, 2º Esq. | 1250-066 LISBOA
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