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>>Banner de topo, com exposição nesse local e ainda nas colunas do meio e da esquerda (no site)

700 euros/mês (+IVA)
17,50 euros/CPM (Por Cada Mil Visualizações)  [Nota: mínimo de 150 euros + IVA]

Dimensões ideais: podem variar entre os 960 pixeis de largura X 70 pixeis de altura até aos 
1200 pixeis de largura X 100 pixeis de altura 
Formato: Giff ou Jpeg 

Nota 1 - Graças ao nosso site “responsive”, o banner de topo será visível não só nessa posição de destaque, como 
também nas colunas da esquerda e do meio, o que permite também a sua visualização sempre que o Sul 
Informação for acedido a partir de smartphones e tablets.

>>Banner lateral, com exposição nas três colunas e ainda ao lado dos comentários (no site)

750 euros/mês (+IVA)
20 euros/CPM (Por Cada Mil Visualizações) (+IVA)  [Nota: mínimo de 150 euros + IVA]

Dimensões: podem variar entre os 400 pixeis de largura X 250 pixeis de altura (retângulo ao 
baixo) e os 400 pixeis de largura X 400 pixeis de altura (quadrado). 

Formato: Giff ou Jpeg

Nota 2 - Este é o formato que funciona melhor também nos dispositivos móveis (smartphone e tablet) e ainda 
nos instant articles (o Sul Informação foi o primeiro jornal regional em todo o país a usar os instant articles).

Aliás, segundo os dados do Google Analytics, 65,26% dos nossos leitores acedem ao Sul Informação através do 
dispositivo mobile, 6,69% através de tablet (ou seja, 71,95% através de dispositivos móveis), e apenas 28,05% 
acedem diretamente através do seu desktop.

Nota 3 - Todos os banners podem ser dotados de um link remetendo para o site ou página de Facebook do cliente



>>Anúncios em vídeo: 

>>1 mês de inserção - 600 euros + IVA
>>2 semanas de inserção - 500 euros + IVA
>>1 semana de inserção - 400 euros + IVA 

Nota 5 - estes anúncios vídeo serão sempre colocados na posição de banner lateral, para que possam ter boa 
visualização em qualquer dos formatos ou dispositivos de acesso ao site Sul Informação

Nota 6 - Há a possibilidade de estruturar outro tipo de campanhas, associando ou não diversos banners e 
localizações. Preço sob consulta.

>>Conteúdos patrocinados:

Publicação de artigos, com fotos ou vídeos, produzidos pelo cliente (ou por um redator ao 
serviço do Sul Informação), sob a forma de publi-reportagem, devidamente assinalados, 
quando publicados no Sul Informação, como “Conteúdos Patrocinados”. 

Preço sob consulta.

Nota 7 – Os Conteúdos Patrocinados, já usuais em todos os grandes órgãos de comunicação a nível nacional e 
internacional, são uma nova modalidade que o Sul Informação está a lançar pela primeira vez no Algarve. 

Permitem ao anunciante maior liberdade editorial, embora o conteúdo final esteja sempre sujeito a aprovação e 
edição por parte do Sul Informação, de modo a garantir a sua qualidade.
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Localização possível dos banners no Sul Informação:
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