Publicidade e Conteúdo Patrocinado

O VEÍCULO IDEAL PARA SEU PRODUTO OU SERVIÇO!
Lançado em 2005, o Portal
Maxicar já se tornou uma
referência quando o assunto é
automóveis antigos no Brasil. Seu
público-sujeito é composto por
colecionadores, restauradores,
clubes especializados,
comerciantes e antigomobilistas
de um modo geral.
É um portal completo, pois combina de forma harmônica um setor
comercial forte — com seu serviço de classificados de automóveis e peças
— e um conteúdo de altíssimo nível de qualidade, com reportagens,
colunistas, seções voltadas exclusivamente aos clubes, e muita
interatividade com o internauta.
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Cerca de 90% de nossos visitantes são do Brasil, mas temos muitas visitas
do exterior, principalmente Estados Unidos, Europa e América do Sul. Em
2016 foram mais de 1 milhão e 500 mil pageviews.
Se sua empresa é voltada para o setor antigomobilista — seja através de
indústria, comércio ou serviços — o Portal Maxicar é o seu veículo ideal de
comunicação.
Apesar de sermos voltados para assuntos que remetem ao passado, não
perdemos de vista as mais modernas ferramentas tecnológicas. Nosso
portal utiliza o que há de mais avançado em termos de recursos, tornando
a navegação fácil e intuitiva. Nossa plataforma é 100% responsiva, ou seja,
nosso conteúdo se adapta perfeitamente a qualquer dispositivo e formato
de tela: desktop, notebook, tablet e smartphone. Isso garante que seu
banner seja visto, seja lá como e onde o portal seja acessado.
E sua marca será divulgada também em nossos boletins informativos,
enviados quinzenalmente por e-mail há cerca de 25 mil antigomobilistas
cadastrados.
Contamos ainda com público expressivo nas redes sociais Facebook,
Twitter e Instagram, onde divulgamos todas as nossas atividades.
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ESPAÇOS COMERCIAIS

MAXIBANNER
- Formato 768x90 pixels, horizontal
- Randômico com três anunciantes
- Visível em todas as páginas do portal
R$ 210,00 mensais
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LATERAL 1
- Formato 300X250 pixels, vertical
- Ordem de inserção de acordo com espaço disponível. Anunciantes mais
antigos primeiro
- Visível em todas as páginas do portal, exceto classificados
R$ 150,00 mensais

CENTRAL
- Formato 768x90, horizontal
- Área nobre da página principal, entre Coberturas de Eventos e Destaques
dos Classificados. Anunciantes dessa categoria podem, opcionalmente,
optar pela inserção do banner também no rodapé das postagens de toda a
seção de Conteúdo.
R$ 120,00 mensais / R$ 180,00 + rodapé de Conteúdo
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LATERAL 2
- Formato 250x150, horizontal
- Visível em todas as páginas do portal, exceto classificados
- Ordem de inserção de acordo com espaço disponível, sempre após os de
formato Lateral 1
R$ 80,00 mensais

RODAPÉ DE CONTEÚDO
- Formato 768x90, Horizontal
- Presente em todas as páginas de Conteúdo (coberturas, reportagens,
entrevistas...)
R$ 90,00 mensais
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POPUP BANNER
- Formato 600x450 pixels, horizontal
- O banner carrega imediatamente após o próprio site e permanece até
que o internauta o feche.
- Grande impacto. Ideal para promoções de curta duração.
R$ 320,00 mensais. Possibilidade de veiculação também por 15 dias

Consulte-nos sobre a possibilidade
de outros espaços e formatos
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Diretrizes básicas para a veiculação
- Os valores acima não incluem a produção do material publicitário, que
deve ser encaminhado a nós pronto e dentro do formato escolhido.
- O Portal Maxicar pode desenvolver o banner de sua empresa, com custo
de produção a combinar.
- Arquivos no formato JPG, GIF e GIF Animação.
- Pagamento do mês a vencer, através de deposito bancário.

CONTATOS:
Fernando Barenco
fernando@maxicar.com.br
(24) 2246-2540 (horário comercial)
(24) 98803-9431 – também WhatsApp
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CONTEÚDO PATROCINADO
Opcionalmente, o Portal Maxicar pode oferecer à sua empresa a
possibilidade de veiculação de Conteúdo Patrocinado. Trata-se de um
moderno e eficaz modelo de divulgação de sua marca e produto — no
formato de artigo — de grande interação com o internauta, amplamente
utilizado atualmente pelos grandes conglomerados de mídia do mundo.
No Brasil por exemplo, Organizações Globo, Grupo Folha e Grupo Abril.
Case de sucesso
Como exemplo, podemos citar o case da BoookAclassic, que é o portal
inglês líder em reservas e aluguel de carros clássicos, em operação em 25
países e que iniciou suas atividades do Brasil no final de 2016.
Com o objetivo de captar veículos para aluguel e tornar a marca conhecida
dos antigomobilistas brasileiros, a empresa publicou no Portal Maxicar
ESSE ARTIGO DE APRESENTAÇÃO, além de Banner por três meses.
Política de publicação
- O conteúdo a ser publicado deve ser apresentado de forma jornalística.
Produzido pela contratante e sujeito à aprovação do Portal Maxicar nos
quesitos de conteúdo e redação.
- Pode ser produzido também pelo Portal Maxicar, com informações e
material suplementar (imagens, vídeos...) fornecidos pelo contratante.
- O assunto abordado deve obrigatoriamente estar relacionado ao tema
“automóvel antigo” e ser de interesse de nosso público leitor.
- Deve obrigatoriamente ser veiculado na seção “CONTEÚDO
PATROCINADO”, deixando claro ao leitor que se trata de artigo de cunho
publicitário.
Caso sua empresa tenha interesse na publicação de Conteúdo
Patrocinado, entre em contato conosco pelo e-mail
comercial@maxicar.com.br.
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