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Somos pioneiros no mercado de distribuição
de média circulação. 

Nossas mudanças, acima de tudo, acontecem
para levar informação gratuita aos mais de
500 mil habitantes da macrorregião de Barretos.

O conteúdo editorial de O Sertanejo está
disponível através do jornal impresso, jornal
digital, portal de notícias e aplicativos. 



O 3º site mais acessado da microrregião de Barretos.

52% da população se informa através de sites de
notícias.

* Pesquisa Ethos Consultoria Política - agosto/ 2019
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O Sertanejo Região News Portal NBR Lombarts



PREÇOS E FORMATOS ONLINE

O Sertanejo não para de atrair novos olhares, sendo cada vez mais visível para o
público. Por isso, dispomos de espaços para você fazer parte deste sucesso.

Super Banner

R$ 3.235,36/ Mês

630x90px

Full Banner

R$ 2.264,47/ Mês

1110x180px



PERSONALIZADOS

A matéria elaborada pelo cliente ou agência tem o objetivo de aumentar a
credibilidade da marca ou aumentar o número de vendas. A notícia vai de encontro
com os interesses de quem anuncia, fazendo referências aos produtos e serviços
de forma favorável, despertando interesse no leitor, fazendo dele um potencial
cliente.

Produto Descrição Dias Valor

Brand Page

Brand Page com
Full Banner

Brand Page com
Full Banner

30
Dias

30
Dias

30
Dias

R$ 450,00

R$ 2.890,00

R$ 3.680,00

1 matéria com fotos, links e infográficos + Divulgação: chamadas na
Homepage + Editoria determinada + newsletter

1 matéria com fotos, links e infográficos + Full Banner + Divulgação:
chamada na Homepage + Editoria determinada + newsletter

1 matéria com fotos, links e infográficos + Full Banner + Divulgação:
chamada na Homepage + Editoria determinada + newsletter



PREÇOS E FORMATOS DO IMPRESSO

Você define o formato ideal para seu anúncio. 

DIA DE DISTRIBUIÇÃO QUARTA-FEIRA DISTRIBUIÇÃO ESPECIAL

QUANTIDADE DE EXEMPLARES

CAPA

NOTICIÁRIO

R$ 46,90

4.000

R$ 36,07

9.000

R$ 64,29

R$ 49,45

12.000

R$ 68,47

R$ 58,79

*Para calcular o preço, basta multiplicar: preço x colunas x  cm

**Preços da tabela referentes por edição.

Tamanho total: 4 colunas x 31 cm



ASSINANTES DIGITAIS
Os assinantes digitais conseguirão ler na íntegra nosso
editorial impresso no formato de Flipping Page.



JANEIRO
15 - Graduação Faculdades

FEVEREIRO
19 - Carnaval

MARÇO
04 - Dia da Mulher

04 - Dia da Educação

11 - Dia do Consumidor

ABRIL
07 - Troféu Silvestre de Lima

08 - Páscoa

22 - Educação

MAIO
06 - Dia das Mães

JUNHO
03 - Parada Gay

SETEMBRO
02 - Consórcio/ Imóveis/ Construção

03 - Dia dos Namorados

17 - Graduação Faculdades

JULHO
15 - Educação

AGOSTO
05 - Dia dos Pais

12 - Eleições

19 - Festa do Peão

26 - Aniversário de Barretos

16 - Dia do Cliente

23 - Especial Primavera

OUTUBRO
07 - Dia das Crianças

28 - Feriadão

NOVEMBRO
04 - Educação (ENEM)

25 - Educação (FUVEST)

DEZEMBRO
02 - Educação

09 - Morar Bem

23 - Natal

30 - Ano Novo

DATAS PARA TEMAS ESPECIAIS
Nestas datas de veiculações, sugerimos temas para caixas publicitárias,
notícias, informe publicitário ou cadernos temáticos.



ENCARTES E OUTROS FORMATOS
Quer ter grande impacto em suas ações? O jornal O Sertanejo
tem soluções perfeitas para suas ideias. 

ENCARTES SAMPLING DE PRODUTOS UNIFORMIZAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO ESPECIAL

R$ 372,00 / milheiro 

* tamanho máximo
24,0 cm x 34,0 cm 

R$ 1.350,00 / milheiro

O sampling ou distribuição
de amostras grátis é uma

ferramenta de extrema
importância para a

visibilidade.

* Produção de responsabilidade
do cliente / agência. Autorização
com 4 dias úteis de antecedência

a data de veiculação.

R$ 150,00
custo / promotor

R$ 1.142,00 / milheiro

Podemos incluir os pontos de
melhor impacto para o cliente

tais como semáforos pontos de
grande movimento e outros.

* Cliente/ agência responsável
pela produção do uniforme.



NOTÍCIAS COM QUALIDADE
Notícias de confiança e credibilidade acessíveis para nossos leitores em qualquer lugar.

Nosso portal é responsivo para se adaptar em todos os formatos de tela, permitindo
melhor visualização das notícias e publicidade.

A distribuição do impresso é constantemente monitorada
e direcionada à leitores que têm um potencial de consumo
acima da média da população, nos mais diversos
segmentos econômicos.



DISTRIBUIÇÃO DO IMPRESSO

Distribuição própria com funcionários comprometidos
e de alto alcance, podendo mapear e redirecionar
a entrega de acordo com a necessidade do
anunciante.



INFORMAÇÕES

E-mail: comercial@jornalosertanejo.com.br

 17 99157.2533Telefone:

 Rua 20, nº 1.118, Centro, Barretos, SPEndereço:

FECHAMENTO

CONTATO COMERCIAL

Autorização: 1 dia útil anterior a publicação até às 13h

 1 dia útil anterior a publicação até às 17hMaterial:

 PDF, JPG ou TIFF, resolução 300dpi, modo de cor CMYK.Fechamento do Material:

 comercial@jornalosertanejo.com.brEnvio do material:

 Departamento Comercial - Telefone: 17 99157.2533Confirmar recebimento:

Sempre informar o número de autorização de publicação (AP) + data de publicação

do anúncio.


