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Contexto
Ao longo dos últimos 5 anos vários setores econômicos
do Rio Grande do Norte, bem como o cotidiano político
e social do nosso Estado têm sido objeto de cobertura
jornalística Iocal cada vez mais variada e prolífica.
Inúmeros sites de notícias, blogs e redes sociais tem
sido criados, buscam do justamente uma divulgação
mais ampla e segmentada. Atualmente o número de
impressos, portais e blogs especializados (em política,
economia, meio ambiente, entre outros) é imenso e
aumenta a cada dia.
Nesse contexto surgiu o Portal RioGrandedoNorte.net,
como uma forma de agrupar em um só Iugar as notícias
essenciais e relevantes, veiculadas em todos esses
canais acima citados.

Objetivo
Compilar notícias e comentários jornalísticos, veiculados em
um ou mais canais de comunicação, que tenha relevância
e importância no que diz respeito ao acompanhamento da
conjuntura econômico-setorial, política e social do Estado
do Rio Grande do Norte e da região em que ele se insere
Dessa forma, agilizar o acesso a essas informações a
todos os que acessarem o portal RioGrandedoNorte.net

PÚBLICO ALVO
Interessados em fatos e notícias
sobre o Rio Grande do Norte, que
disponham de pouco tempo para se
manter informadas e busquem uma
seleção qualificada das notícias,
comentários e notas sobre a vida
sócio-poIítico-econômica no Estado.

APRESENTAÇÃO
Visual claro, moderno e objetivo.
O portal é dividido em seções:
Economia, Energia, Recursos Naturais,
Cidades, Política, Geral e Blogs.

porque

anunciar

USABILIDADE
O RIOGRANDEDONORTE.NET reúne as notícias mais relevantes do Estado
e as organiza com o objetivo de otimizar o tempo do usuário. Postagens
sobre o mesmo assunto ficam agrupadas.

REDES SOCIAIS
Além do portal, as páginas
no Facebook e no Twitter
interagem com o público alvo
oferecendo maior visibilidade
e ampla cobertura. As
postagens do portal são
enviadas nas redes sociais
simultaneamente.

NOSSOS NÚMEROS
Mais de 16.000 visitas por mês
Mais de 14.000 visitas únicas
Mais de 1.700 curtidas no Facebook
52% dos usuários são do RN
12% de São Paulo
6% do Rio de Janeiro
30% outros Estados

OPÇÕES DE MARKETING

Destaque Principal
950x480px
Página principal

Quadrado Lateral
260x260px
Todas as páginas

Quadrado notícia
260x260px
Página principal

Destaque Horizontal
855x90px
Home + categorias

Padrão Quadrado
125x125px
Todas as páginas
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