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>>Banner de topo adaptável

Preço base:

750 euros/mês (+IVA)

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

Dimensões: O banner de topo no Sul Informação tem agora um formato que lhe permite 
adaptar-se automaticamente às diversas plataformas de acesso ao jornal 
(computador/desktop, smartphone ou tablet). 

Já que mais de 65% dos leitores acedem ao Sul Informação através do seu smartphone, este é 
o formato que funciona melhor nos dispositivos móveis (smartphone e tablet). O novo banner 
de topo adaptável é também o que funciona melhor nos instant articles. 

Na realidade, trata-se da inserção no nosso backoffice de dois banners, com formatos 
diferentes, conforme os suportes a partir dos quais os leitores vão aceder ao Sul Informação:

>>banner de topo desktop – dimensões: podem variar entre os 960 pixeis de largura X 70 
pixeis de altura até aos 1200 pixeis de largura X 100 pixeis de altura.



Exemplo:

← banner de topo tal 
como é apresentado 
em computador 
/desktop

>>banner de topo smartphone e tablet – dimensões: 600 pixeis de largura X 350 pixeis de 
altura (retângulo ao baixo)

Exemplo:

← banner de topo tal como se apresenta no smartphone

Esta nova modalidade garante que o banner de topo tem sempre a melhor visibilidade 



possível, independentemente da plataforma utilizada pelos leitores do Sul Informação para 
aceder ao nosso jornal.

Formato: Giff ou Jpeg 

>>Banner lateral 

Preço base:

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

Dimensões: 400 pixeis de largura X 400 pixeis de altura (quadrado)

Exemplo:

← banner lateral em desktop

Formato: Giff ou Jpeg 

Nota 1: Graças ao nosso site “responsive”, o banner lateral, além dessa posição na coluna da 

direita, em rotação com outros banners, terá também várias posições simultâneas de 



exposição, ao longo de toda a home page do site, bem como nas páginas interiores.

Nota 2:  Todos os banners são dotados de um link remetendo para o site ou página de 
Facebook do cliente

>>Anúncios em vídeo/Video Ads: 
Preços base:

>>1 mês de inserção - 600 euros + IVA

>>2 semanas de inserção - 500 euros + IVA

>>1 semana de inserção - 400 euros + IVA 

Nota 3: Tendo em conta o formato habitual retangular destes anúncios, eles 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.
Excecionalmente, e se isso for contratado, o anúncio em vídeo poderá ser publicado na 
posição de banner de topo nos acessos por smartphone. 

>>Conteúdos Patrocinados: 
Publicação de artigos, com fotos ou vídeos, produzidos pelo cliente (ou por um redator ao 
serviço da Página em Branco, a proprietária do Sul Informação), sob a forma de 
publirreportagem, devidamente assinalados, quando publicados no Sul Informação, como 
“Conteúdos Patrocinados”.

Na reformulação profunda do layout do jornal que o Sul Informação fez, passou a haver um 
novo separador para os Conteúdos Patrocinados, garantindo-lhes mais e permanente 
visibilidade no site.

Estes conteúdos, já usuais em todos os grandes órgãos de comunicação a nível nacional e 
internacional, são uma nova modalidade que o Sul Informação lançou pela primeira vez no 
Algarve.

Permitem ao anunciante maior liberdade editorial. Não obstante, está sujeito a aprovação e 
edição, de modo a garantir a sua qualidade.



Preço base:
650 euros + IVA (23%) (por um mês de publicação em posição de destaque)

Exemplo:

← Separador dos 
Conteúdos 
Patrocinados

NOTA FINAL: 
Num jornal online, as possibilidade de inserção de publicidade são quase infinitas, tanto em 
termos de espaços (além dos  banners referidos, há ainda, por exemplo, os pop-ups, com preço
sob consulta), como de duração das campanhas (um dia, uma semana, várias semanas, vários 
meses, etc).

Por isso, se tiver outras ideias ou outras necessidades, contacte-nos , porque teremos todo o 
gosto em fazer uma proposta à medida do seu budget e das suas necessidades.



PUBLICIDADE:
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sulinformacao@gmail.com
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