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01.
ATUALIZADA EM 2022

+ 55 21 989 39 9273

meioambienterio.com

redacaomeioambienterio@gmail.com

02.
Sobre

O Meio Ambiente Rio foi lançado
em 2015 pelo Administrador de
Empresas Vagner Liberato. Após
alguns
anos
produzindo
conteúdo conteúdo de qualidade
e exclusivo o portal alcançou
milhares de leitores por todo o
País
tendo
destaque
entre
centenas de sites na plataforma
de notícias do Google News.

O portal é um canal de notícias online
que traz conteúdos ambientais e afins
como Ciências da Terra, Plantas e
Animais, Economia e Negócios, Bio e
Medicina,
Energia
Sustentável,
Economia Circular, Bioenergia, Gás
natural, Recursos Hídricos, Florestal e
muito mais.

Visão
Ser o maior portal de notícias
ambientais do Brasil, oferecendo
aos seus leitores, clientes e
parceiros uma relação duradoura,
com foco nas novas formas de
consumo e na responsabilidade
socioambiental.

Fale conosco
nós do portal Meio Ambiente Rio
disponibilizamos
nosso
canal
direto para envio de notícias,
artigos, dúvidas e sugestões.
Para falar conosco basta enviar um
e-mail:
redacaomeioambienterio@gmail.c
om ou através do nosso whatsapp
021 989 39 9273.
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Publicidade

01.

Publieditorial

O publieditorial é uma ótima
forma de fugir do modelo
tradicional
de
banners
publicitários e outros tipos de
anúncio saturados. Quando feito
corretamente, garante exposição
para um público altamente
segmentado,
aumento
da
notoriedade
da
marca,
do
número de visitas, conversões e
leads.

02.

Guestpost

O Guest Post é um exemplo de
estratégia
desenvolvida,
a
intenção
de
gerar
maiores
acessos, visibilidade e aumentar
números de marcas que estão
localizadas em seus sites e blogs,
mas,
de
uma
maneira
corporativa, a fim de deslocar
usuários de uma plataforma para
outra, de maneira natural e fiel.

04.

Banner

04.

Banner

05.

Banner

Formato 970x250

Formato 300x600

Investimento de R$ 1.000,00 (30
dias de exibição/Home)

Investimento de R$ 600,00 (30
dias de exibição/Home)

Formato 640x300

Formato 336x280

Investimento de R$ 500,00 (30
dias de exibição/Home)

05.
Investimento de R$ 400,00 (30
dias de exibição/Home)

Acessos

04.

Usuários

Usuários: 396.542
Novos Usuários: 393.663
Sessões: 462.256
Número de sessões por usuário: 1,17
Visualizações de página:
601.020
Páginas/Sessão: 1,30
Duração média da sessão: 00:00:40
Taxa de rejeição: 71,92%

05.

Dispositivo

Mobile = 93,07%
Desktop = 6,63%
Tablet = 0,30%

06.

Acessos

04.

Idade

18-24 = 17,61%
25-34 = 20,60%
35-44 = 18,70%
45-54 = 15,61%
55-64 = 113,80%
65+ = 13,67%

05.

Sexo

Feminino = 60,17%
Masculino = 39,83%

07.

Fim da proposta

Obrigado

+55 21 989 39 9273

meioambienterio.com
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