
eventos

▪ teatro

▪ cinema

▪ shows

▪ arquitetura

▪ arte

▪ gastronomia

produtos

resenhas e álbuns fotográficos, produzidos

pelos nossos jornalistas, alimentam o

conjunto da revista digital – Circuito Geral –

contemplando: site, blog, fanpage e rede

social, com matérias originais e exclusivas.
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revista digital que analisa eventos culturais e de entretenimento 

sob a ótica de público alvo específico.



reconhecido por suas publicações, com forte potencial 

formador de opinião e de cunho informativo com vistas às 

tendências culturais, o Circuito Geral é acessado por mais de 

30.000 leitores contemplando site e blog, e por mais de 2.000 

seguidores em redes sociais.

midia kit 2018



o perfil dos acessos é definido por 45% de leitores 

pertencentes às classes A e B e 75% de leitores cursando ou 

tendo concluído o nível superior, de acordo com a seguinte 

equilibrada distribuição por faixa etária:

2,5k followers  │  260.803 views
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perfil segundo o sexo dos leitores



sessões usuários leituras duração

9.654 8.470 50.621 00:06:10
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perfil das leituras



valores sugeridos para os espaços de divulgação
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▪ Anúncios - Pop-ups – Banners – Skyscrape

▪ redes sociais

▪ publieditoriais (1)

▪ destaque

▪ Recomendação

▪ coberturas de eventos          

A combinar

R$ 25,00/dia

R$ 150,00/semana

R$ 100,00/semana

R$ 200,00/mês

R$ 500,00/ hora    



midia kit 2018

Dimensões e valores a combinar – peso máx.30k                                    

Pop-ups

300 x 250 (Medium Rectangle)

250 x 250 - (Square Pop-Up)

240 x 400 - (Vertical Rectangle)

336 x 280 - (Large Rectangle)

180 x 150 - (Rectangle)

300 x 100 - (3:1 Rectangle)

720 x 300 - (Pop-Under)

Banners

728 x 90 - (Leaderboard)

468 x 60 - (Full Banner)

234 x 60 - (Half Banner)

88 x 31 - (Micro Bar)

120 x 240 - (Vertical Banner)

Skyscrapers

160 x 600 - (Wide Skyscraper)

120 x 600 (Skyscraper)

300 x 600 - (Half Page Ad)
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▪
(1) Artigos patrocinados – são classificados como publieditoriais. O

texto deve ser padronizado pelo próprio cliente. No final de cada

texto publicado haverá a informação de que o conteúdo do

artigo faz parte de um conteúdo publicitário.

▪ Todas as propostas de publicidade serão analisadas antes de serem

publicadas no Circuito Geral.

notas

▪ A confecção do anúncio é de responsabilidade do cliente.

▪ Propostas diversas, que não estejam descritas neste mídia kit, são

passíveis de serem analisadas.
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Anunciar no Circuito Geral é uma excelente forma para a associação de sua marca às

manifestações culturais e diversificado veículos de entretenimento, tendo em vista:

▪ a compatibilização dos interesses de todos os envolvidos, visando à condução de

lazer de qualidade ao seu público alvo.

▪ o zelo pela parceria dos anunciantes, da mesma forma que nossos leitores recebem

nosso respeito.

▪ a nossa receptividade a sugestões para outros formatos e valores que forem mais

convenientes para a sua marca, site e produto.

▪ a nossa meta para o estabelecimento de sólidas parcerias, com ampla abertura para

novas propostas e negociações.

Paulo Sales

diretor

www.circuitogeral.com │ paulosales@circuitogeral.com.br │ (21) 4107-8289 │ (21) 98842-1815

http://www.circuitogeral.com/

