
Contato: Abner Paré

Fone: (55) 984532128



Mais de 50 cidades de Atuação no Brasil!
16 estados diferentes

Cidades Franqueadas:

São Paulo-SP
Ribeirão Preto-SP
Rio de Janeiro-RJ
Londrina-PR
Cuiabá-MT
Vila Velha-ES
Manaus-AM
Itabirito-MG
Camo Grande-MS
Salvador-BA
Sobral-CE
Posse-GO
Vilhena-RO
Curitiba-PR
Batatais-SP
Joinville-SC
...
e muito mais 

Milhares de acessos diferentes todos os dias!



Integração  de Serviços do Guia para sua Empresa
(pacote completo de mídia digital em sua cidade região)

Campanha E-mail marketing

promocioanal e informativa

Suporte e acompanhamento

da sua campanha (cliques) na 

área do assinante exclusiva. 

WEB SITE + APLICATIVO

Compartilhe suas promoções

e serviços diretamente nas

redes sociais do seu público 

Cadastro no Guia de sua cidade 

em seu segmento c/ público alvo 

especifico procurando por seus

serviços e produtos...

Anúncio 24 horas

7 dias na semana

Online 365 dias 

durante todo ano



MAPA DE PUBLICIDADE - GUIA CIDADE ONLINE

O que você está procurando ?

VIDEO VIP



DETALHE DO SEU  ANÚNCIO NO GUIA CIDADE ONLINE





Quais são os nossos meios de divulgação on-line?

Campanha Google Otimizada Adwords Nacional e Local



• LINK DO GOOGLE URL ATALHO

Assinante Guia Cidade Online aparece no Google com 
URL personalizada  de seu anúncio



Quem é o nosso público alvo? Praticamente todos...veja abaixo:

*Pesquisa realizada na internet com 1000 visitantes (entrevistados) na nossa região: 



Quais são os nossos meios de divulgação on-line?

Campanhas e-mail marketing para cidade de Batatais e região!



Campanha em Redes Sociais na Internet





• Campanhas datas comemorativas



Ferramenta na qual os visitantes de nossos guias interagirem com os 

nossos anunciantes podendo agora comprar/vender on-line qualquer 

produto/serviço anunciado através de uma maneira fácil, simples e 

rápida, integrado com o PAG Seguro UOL.

Guia Shop Online – Loja Virtual de Compra e Venda



• Cupom desconto

Guia Oferta Online – Cupom de Desconto/Vantagens



• Video vip

VIDEO VIP – SUA EMPRESA NA PRIMEIRA PÁGINA



• Guia Mobile disponível Android/IOS Iphone

Baixe agora nosso app:  www.guiacidadeonline.com.br/guiamobile

http://www.guiacidadeonline.com.br/guiamobile


Meios de Interação do usuário com o site

Área do Assinante (edição e estatísticas acesso)

Cupom desconto troque por vantagens

Compra de produtos/serviços on-line

Mensagens, Comentários e recomendações

Sorteios promocionais 

Eventos, Matérias, Entrevistas e Notícias

Chat - Suporte Online p/ Assinantes e Visitantes



• Área do Assinante e Estatísticas Campanha



Quer saber se sua empresa já foi procurada?

Caso você ou a sua empresa queira saber sobre as palavras mais procuradas 
de seu segmento em nosso banco de dados entre em contato conosco 

Encontre seu público alvo na sua cidade e região!



Planos de Anúncio para Assinantes Guia  



Planos de Anúncio para Assinantes (Banners)
Cadastro + Banner(s)



Planos de Anúncio para Assinantes (Banners)

Banner Fixo Rotativo Premium = Área Publicidade em todas as páginas 



• Video VIP (novo primeira página)



Planos de Anúncio (Guia Total + Web Site)



Acesse o site modelo: www.comidacongeladaribeirao.com.br

http://www.comidacongeladaribeirao.com.br/


Formas de Pagamento do Anúncio Facilitadas
(Todos os planos do site em até 10x)

Aceitamos todas as formas de pagamento com total segurança


