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O grande portal de
notícias do Paraná

3.000.000
DE PESSOAS ALCANÇADAS

*

Principal canal de notícias de Ponta
Grossa e dos Campos Gerais, o portal
aRede (arede.info) alcança mensalmente
um público aproximado de 3 milhões de
pessoas. Essa audiência considera o alcance
direto no portal e das redes sociais. Os
números do portal são do Google Analytics.
O portal se consolida como um case
de sucesso no jornalismo e na mídia
digital, o que o coloca numa condição de
liderança no segmento online. Em Ponta
Grossa, a liderança é absoluta. E no Paraná,
aRede aparece entre os cinco mais
acessados, ﬁcando entre os três principais
quando considerados apenas os acessos
paranaenses.
O sucesso do portal vem de muitos
diferenciais, como a prioridade à notícia
rápida, com vídeo, 24 horas por dia, sete dias
por semana. O portal aRede também aposta
num layout moderno e atraente; na interação
com as redes sociais (especialmente
Facebook, Twitter e Instagram) e ainda num
suporte tecnológico que permite o acesso
rápido e fácil nas mais diversas plataformas
(desktop, smartphones e tablets).

* DEZEMBRO DE 2021
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NOSSA AUDIÊNCIA

*

USUÁRIOS
ÚNICOS

756.228
MÊS

Portal

+

Redes
Sociais

2.686.246
MÊS

VISUALIZAÇÕES
DE PÁGINAS

4.044.941
MÊS

PESSOAS
ALCANÇADAS

SEGUIDORES

ENVOLVIMENTO COM
A PUBLICAÇÃO

1.440.163

176.158

3.925.424

MÊS

CONTAS
ALCANÇADAS

100.000
MÊS

241 MIL

* DEZEMBRO DE 2021

VISITAS

IMPRESSÕES / MÊS

JANEIRO/2022

SEGUIDORES

45.377
JANEIRO/2022

235 MIL
IMPRESSÕES

MÉDIA/MENSAL

IMPRESSÕES

1.995.429
MÊS

60 GRUPOS
12 MIL

PARTICIPANTES
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Perfis da audiência
PORTAL

FACEBOOK

INSTAGRAM

MULHERES

HOMENS

MULHERES

HOMENS

MULHERES

HOMENS

53,75 %

46,25 %

61,5 %

38,5 %

63,6 %

36,4 %

IDADE

IDADE

18-24

35-44

33,50%

35-44

19,17%

65+

9,18%

LOCALIZAÇÃO

25-34

37%
15%

45-54

13,50%

55-64

7,80%

55-64

12,22%

10%

35-44

24,00%

45-54

14,76%

55-64

18-24

17,30%

25-34

26,45%

45-54

65+

18-24

18,22%

25-34

IDADE

65+

3,90%

LOCALIZAÇÃO

31%
6%
2%

LOCALIZAÇÃO

PONTA GROSSA, PR

25,97%

PONTA GROSSA, PR

SÃO PAULO, SP

21,07%

CURITIBA, PR

2,80%

CURITIBA, PR

1,50%

2,30%

CASTRO, PR

1,30%

CURITIBA, PR

9,51%

CASTRO, PR

CARAMBEÍ, PR

1,87%

TELÊMACO BORBA, PR

RIO DE JANEIRO, RJ

1,38%

CARAMBEÍ, PR

61,40%

2%
1,80%

PONTA GROSSA, PR

TELÊMACO BORBA, PR
CARAMBEÍ, PR

64,30%

1%
0,60%
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Formatos dos Banners

DETALHES
MODELO DE
COMERCIALIZAÇÃO

DESKTOP
Home e Internas

DESKTOP E MOBILE
Home e Internas

DESKTOP E MOBILE
Home e Internas

MOBILE
Home e Internas

Valor tabela CPM
(custo mil) *

R$ 93,50

* Valor válido até dezembro de 2022

DIMENSÕES
1200x250, 300x600,
300x250 e 320x100

1200x250

300x600

300x250

320x100

FORMATOS
Banners Estáticos:
.jpg, .jpeg, .gif e .png
(peso máximo 1000 kb)

Banners animados:
.gif (peso máximo 1000 kb)
para o
.html5 (Requisitos
Ad Manager do Google)

MIDIA KIT 2022

Formatos dos Vídeos

DETALHES
Valor tabela

- Pre-roll e post-roll
Carrega nas matérias,
antes e depois dos vídeos,

- Vídeo no meio do texto
Carrega no meio das
matérias, nos formatos de
300x250, tanto na plataforma
mobile quanto desktop.

CPM (custo para cada mil visualizações)*

R$ 93,30
CPV (custo por visualização)*

R$ 0,33
* Valor válido até dezembro de 2022

FORMATOS
Anúncios no formato mp4
e podem ser renderizados
em players de todos os
tamanhos.
Exemplos:
480 x 360 (4:3)

- Vídeo aberto
Carrega nos formatos de
300x250, tanto na home, como
nas internas, nas plataformas
mobile quanto desktop.

640 x 360 (16:9)
1920 x 800 (5:2)
Skip de 5 segundos
obrigatório
Tamanho máximo
do arquivo 10 MB
(Requisitos para o
Ad Manager do Google)
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Conteúdo
patrocinado
O conteúdo
patrocinado é
publicado no
portal e também
nas redes sociais
(Facebook, Twitter,
YouTube, Instagram e
WhatsApp).

* Valor sob consulta
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LIVES PUBLIEDITORIAIS
Entrevista em estúdio, de até 15 minutos,
sobre pauta de interesse do anunciante, e
que também possua relevância jornalística.
Possível inclusão de vídeos e fotos durante
a transmissão. Matéria posterior no portal.
As transmissões são feitas ao vivo e
simultaneamente em todos os seus canais
nas redes sociais, incluindo Facebook,
Youtube, Instagran, Twitter e Whatsapp.
Limite de uma live publieditorial por dia.

* Valor sob consulta
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Projetos
Especiais
Além do noticiário diário, o portal aRede também é
responsável pela elaboração de diversos outros projetos
especiais em parceria com o Jornal da Manhã. São
produtos que fomentam o debate em diferentes áreas do
conhecimento e exaltam o potencial de investimentos de
Ponta Grossa e dos Campos Gerais. Além disso, a educação
tem lugar de destaque com o Vamos Ler – Geração Digital
e a Painel Digital O Melhor da Educação, projetos pioneiros
na região e que fomentam o desenvolvimento social e
cultural de crianças e jovens em escolas de toda a região.
Somam-se a esses projetos de conteúdo editoriais, as
plataformas digitais de marketplace e ecommerce do Grupo
aRede. São elas: aRedeNegócios, no segmento de imóveis,
autos, classificados e empregos; aRedeShopping, no
segmento de vendas de produtos em geral; e aRedeFood,
na area da gastronomia.
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Período do programa:
Janeiro a Dezembro de 2022
Vantagens:
Chancela aos participantes, com inserção
da logomarca em todos os materiais produzidos;

Educação, mídia e tecnologia
O Vamos Ler é um programa de educação para as mídias, que
incentiva e orienta a utilização dos meios de comunicação nas
escolas. É desenvolvido pelo portal aRede, em parceria com o
Jornal da Manhã, ambos de Ponta Grossa, no Estado do Paraná.
Realizado desde 2008, conta com o apoio das Secretarias
Municipais e Núcleos Regionais de Educação, instituições sociais
e culturais e da iniciativa privada, estando presente também em
outros municípios da região dos Campos Gerais.
O objetivo principal do projeto é ampliar a “leitura de mundo”
dos jovens estudantes a partir do desenvolvimento do senso
crítico. A metodologia está focada na aproximação da educação
com a mídia, com ênfase na utilização das novas tecnologias. O
“Vamos Ler” orienta os jovens sobre como se comportar diante
das notícias, da internet e das redes sociais. Considera o cenário
de emergência de uma “Geração Digital” exposta a todos os
benefícios e malefícios que a inﬂuência da mídia, impulsionada
pelo avanço tecnológico, pode impactar na constituição de
identidades sociais e culturais.
Ao longo de todo o ano letivo, diversas atividades são
desenvolvidas nas escolas, com envolvimento de professores,
pais e comunidade em geral, explorando a relação entre mídia,
educação e novas tecnologias.

Inserção da logomarca com destaque
no site do Vamos Ler (arede.info/vamosler);
Inserção da logomarca com destaque
no site no portal da arede.info;
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Revista Especial

Ponta Grossa
Competitiva

Circulação
15 DE SETEMBRO 2022
Fechamento Comercial

Tema em 2022: Turismo
Ponta Grossa, cidade-polo da região dos Campos
Gerais, tem cachoeiras, parques, espaços verdes
incríveis para acampar, ótimos restaurantes e hotéis,
comércio diversiﬁcado, além de um povo hospitaleiro e
muito simpático. O grande entroncamento rodoviário e
suas estradas muito bem conservadas a tornam de fácil
acesso. Tem aeroporto estruturado que faz conexão
direta com São Paulo e Foz do Iguaçu. Os exuberantes
atrativos naturais, os investimentos em parques
públicos e privados, os novos produtos turísticos, as
delícias da nossa gastronomia e as saborosas cervejas
que despertam a atenção do mundo são temas que
farão parte da 12ª edição da revista PG Competitiva.
O Grupo aRede, detentor das marcas Jornal da Manhã
e Portal aRede, apresenta em setembro de 2022, a
12ª edição da ‘Ponta Grossa Competitiva’, a principal
referência de informações sobre o Município. A revista,
que vai circular no dia 15 de setembro, data em que o
Município comemora 199 anos de fundação, destacará a
cidade como importante polo turístico do Sul do Brasil e
suas principais estratégias na atração de visitantes.

SETEMBRO 2022
Prazo Final Artes
SETEMBRO 2022

42x28,7 cm

Página

Dupla

21x28,7 cm

21x15 cm

1 Página
½ Página

Considerar mais 2,0 cm de margem
de sangra (todos os lados).
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Caminhos dos

CAMPOS
GERAIS

Circulação
JULHO DE 2022
Fechamento Comercial

TEMA EM 2022: AGRONEGÓCIO

MAIO DE 2022

Publicado anualmente desde 2010 o livro é uma referência
para investidores, turistas e pessoas interessadas em
conhecer Ponta Grossa e os municípios da região. Com
circulação dirigida, atualiza todo ano os principais indicadores
socioeconômicos, destacando as potencialidades e serve
como uma ferramenta de fomento para o desenvolvimento
econômico e social.
A região dos Campos Gerais é referência nacional quando o
assunto é agronegócio. Na sua vasta área, há uma enorme
diversidade de produção, de todos os setores: agricultura,
pecuária e silvicultura. Muitos dos municípios são líderes
nacionais na produção de algumas culturas, como trigo
(Tibagi), leite (Castro), fumo (São João do Triunfo), mel (Arapoti)
e madeira (Telêmaco Borba), além de ter nove municípios entre
os 20 maiores produtores de cevada do país. Produtos que
são retirados e beneﬁciados, em sua grande parte, na própria
região, onde há a presença de centenas de indústrias voltadas
ao processamento dessas matérias-primas, se tornando
material de exportação. Em 2020, o Valor Bruto da Produção
Agropecuária (VBP) dos municípios da região cresceu 30,8% em
termos nominais e totalizou R$ 15,35 bilhões.

Prazo Final Artes
MAIO DE 2022

50x35 cm

Página

Dupla

25x35 cm

25x17,5 cm

1 Página
½ Página

Considerar mais 2,0 cm de margem
de sangra (todos os lados).
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O Portal aRede, em parceria com o
Jornal da Manhã, lançam no mês de
novembro a 11ª edição do projeto Painel
Digital ‘O Melhor da Educação’.

O Painel Digital ‘O Melhor da Educação’
coloca na vitrine os principais diferenciais
que cada escola particular de Ponta Grossa e
dos Campos Gerais tem a oferecer para uma
formação educacional de qualidade.
Trata-se de um projeto desenvolvido há
nove anos pelo Portal aRede, em parceria
com o Jornal da Manhã e com o Sindicato das
Escolas Particulares do Paraná (Sinepe/PR).
Consiste na produção de conteúdos nos
meios digital e impresso sobre a estrutura
física e pedagógica oferecida pelas escolas.
Por meio de entrevistas realizadas nos
canais de comunicação do Grupo aRede, as
instituições de ensino apresentam detalhes
das atividades realizadas e os valores que
norteiam o ensino, dentro e fora da sala de
aula.

O material é referência para os
pais e responsáveis por alunos no
momento de definição da escola
onde os jovens serão matriculados.
A região possui instituições
de qualidade, com destaque em
todo o Estado e que se tornam
referência quando o assunto é
Educação.
Com o apoio do Sinepe, o Painel
Digital ‘O Melhor da Educação’
traz discussões pertinentes e
contemporâneas sobre o ambiente
escola, além de um balanço e
perspectivas do trabalho realizado
pelas escolas e a entidade que as
representa.

O QUE:
Série de lives, entrevistas e matérias, com
vídeo e texto, no Portal aRede, no Jornal da
Manhã e nas redes sociais do Grupo aRede,
mostrando os diferenciais de cada escola
particular de Ponta Grossa e região afiliadas
ao Sinepe/PR.

Start:
NOVEMBRO DE 2022
Fechamento Comercial
OUTUBRO DE 2022
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INTERESSADO? ENTRE EM CONTATO,
E TORNE-SE NOSSO PARCEIRO.
42.98412- 4503

42.99124-0530

Eloir Rodrigues - Diretor
eloir@jmnews.com.br

Adriana Alencar - Gerente Executiva
comercial@jmnews.com.br

comercial@jmnews.com.br
42.99923-4066
Carlos Alberto - Executivo de Contas
carlos@jmnews.com.br
MERCADO LEITOR

42.3220.6262
Fernanda Anastacio - Atendente
assinaturas@jmnews.com.br

negócios

42.99993-1863
Filipe Kaspczak - representante
ﬁlipe@jmnews.com.br

Rua Marques de Souza, 93,
Oﬁcinas, Ponta Grossa - PR
42. 3220-6262 | 42.3220.6260

EXPANSÃO REGIONAL E NOVOS NEGÓCIOS

CURITIBA E MERCADO NACIONAL

42.99971-4852

61.9 9862-2467
61.3033-2467

Alfredo Borba Júnior - representante
alfredo@jmnews.com.br

Redepar/Zmc - representante

