PORTFÓLIO DE
MÍDIA

PORTFÓLIO DE MÍDIA
A maneira mais rápida e eficiente para apresentar suas oportunidades.
O Portfólio de Mídia é o caminho mais curto para falar com várias agências e empresas anunciantes ao
mesmo tempo, com toda a credibilidade do Meio & Mensagem.
Não substituímos as visitas às agências e empresas, REFORÇAMOS a sua PRESENÇA.
Através do Portfólio, a sua empresa pode apresentar TODOS os seus projetos comerciais para uma
audiência qualificada.

PORTFÓLIO DE MÍDIA
No Portfólio, os seus projetos comerciais e oportunidade podem ser
consultados a qualquer momento e promovidas em diversos canais da
plataforma Meio & Mensagem: presença no site do Portfólio, hotsite
exclusivo ligado ao M&M, divulgação no Twitter, nas newsletters
semanais e temáticas, além de página dupla na edição impressa do
produto.
Se você é uma plataforma de mídia digital, esta é a oportunidade para
mostrar ao mercado as diversas possibilidades de negócios que a sua
empresa pode oferecer durante o ano todo.

VANTAGENS EM ANUNCIAR
Presença na
Plataforma M&M

Ativações
Digitais

O Portfólio é o melhor produto As empresas contam com
para uma empresa de mídia
diversas ações de
aumentar awareness, afinal é comunicação realizadas pelo
um excelente custo benefício
Meio & Mensagem para
para aparecer em diversos
divulgar a marca e levar
canais impressos e digitais do
audiência qualificada aos
Meio & Mensagem durante o
projetos comerciais
ano todo.

Audiência
Qualificada
As empresas de mídia estarão
em contato com diversos
públicos devido a
particularidade de cada canal.
No digital, maior cobertura
atingindo profissionais de
diversas áreas e cargos, no
impresso visibilidade entre os
decisores das marcas

Relatório de
Performance
Uma equipe especializada
oferece atendimento
exclusivo às marcas que
participam do Portfólio.
Além de receber relatórios
mensais de performance, é
possível e acompanhar em
tempo real os views de cada
oportunidade

PRESENÇA NA PLATAFORMA MEIO & MENSAGEM
SITE - PORTFÓLIO
Sua empresa terá um site-portfólio com domínio exclusivo ligado ao Meio &
Mensagem que poderá ser atualizado diariamente com novas oportunidades.
Além de publicar oportunidades, você também poderá incluir pesquisas, mídia
kit, equipe comercial, compartilhar novidades e integrar o portfólio com suas
redes sociais.
EDIÇAO IMPRESSA
A versão impressa consolida em uma única publicação diversos segmentos de
mídia do Brasil, onde cada empresa tem uma página dupla para publicação do
perfil e anúncio.
A publicação circula em outubro para todos os assinantes do jornal e conta
com um reparte extra para distribuição aos 300 maiores anunciantes do País e
participantes do MaxiMídia.

HOME DO PORTFÓLIO E SITE M&M
HOME DO PORTFÓLIO
1 – Exposição randômica no topo (slideshow)
2 – Publicação de oportunidades/projetos pelos mais recentes
E também uma exposição randômica com uma breve descrição na
sessão “Conheça as Mídias”.

SITE MEIO & MENSAGEM
No home do Meio & Mensagem, as oportunidades de mídia também
ficam em destaque em exposição randômica.
Quando o profissional clica, ele é direcionado diretamente para a
oportunidade.

NEWSLETTER SEMANAL E TEMÁTICA
NEWSLETTER SEMANAL
Semanalmente uma newsletter com as oportunidades de mídia é enviada
para mais de 14 mil usuários que se cadastraram para ficar por dentro de
tudo que acontece no meio. Ou seja, o seu projeto será direcionado para
um público qualificado e interessado em fazer bons negócios.
NEWSLETTER TEMÁTICA
A newsletter temática visa destacar um conjunto de oportunidades de um
tema em evidência promovendo maior aproximação entre os veículos e
seu público-alvo de forma rápida e qualificada. Esse trabalho tem como
periodicidade datas especiais e de interesse comercial.

TWITTER DO PORTFÓLIO
As oportunidades de mídia também são publicadas no Twitter
do Portfólio de Mídia.
Uma equipe exclusiva realiza cerca de 18 posts por dia

AUDIÊNCIA QUALIFICADA
O Portfólio de Mídia é enviado a todos os assinantes do jornal Meio & Mensagem com reparte extra para os 300
maiores anunciantes e profissionais de marketing do País.
E entre as ativações disponíveis para as plataformas de mídia temos a newsletter semanal com os projetos comerciais
enviada para mais de 14 mil profissionais que se cadastraram para recebê-la. Ou seja são pessoas engajadas com o
conteúdo.
Confira abaixo o excelente desempenho do Portfólio de Mídia em maio/2018.

Fonte: Google Analytics

RELATÓRIOS DE PERFORMANCE
Mensalmente as empresas participantes do produto recebem um relatório
para acompanhar a audiência do site-portfólio e das oportunidades:
 Número de visitas no site-portfólio;
 Quantidade de oportunidades cadastrados no mês;
 Número de views em cada oportunidade.
Além de acompanhar em tempo real a performance de cada oportunidade
através do site.

PACOTES COMERCIAIS
PREMIUM
No pacote Premium a empresa tem um site-portfólio com domínio ligado ao Meio & Mensagem e todas as ativações
digitais para se promover e divulgar suas oportunidades. Uma equipe especializada oferece auxílio na construção do
site-portfólio e na utilização de todas as ferramentas do produto, além da entrega de relatórios de acesso.
E somente as empresas PREMIUM podem participar do Portfólio impresso que circula encartado no jornal Meio &
Mensagem para todos os assinantes com reparte extra os 300 maiores anunciantes e participantes do Maximídia.

STANDARD
No pacote STANDARD, a empresa terá o site-portfólio com domínio ligado ao Meio & Mensagem e algumas as
ativações digitais para se promover e divulgar seus trabalhos.

TABELA COMPARATIVA
Entregas
Hotsite

Descrição
domínio ligado ao M&M c/ possibilidade de incluir oportunidades sempre que quiser

Premium

Standard

R$ 19.900,00

R$ 6.700,00

Portfólio de Mídia - versão impressa publicação de página dupla para publicação do perfil do veículo e anúncio
apresentação das oportunidades de mídia
Home Portfólio de Mídia
presença randômica em "Conheça as Mídias"
meioemensagem.com.br

apresentação das oportunidades de mídia na home do site
divulgar oportunidades de mídia - somente com nome da empresa e título

Newsletter semanal

divulgar oportunidades de mídia com imagem, nome da empresa, título e breve descrição
presença rotativa em "Mídias em destaque"

Newsletter temática
Twitter

divulgar oportunidades de mídia com imagem, nome da empresa, título e breve descrição

divulgação sempre que uma oportunidade de mídia for publicada

Investimento

incluso no pacote

Veículos de um mesmo grupo que adquirirem mais de um pacote terão descontos progressivos:

 Premium
1° marca: R$ 19.900,00
2° marca: 50% desconto (R$ 9.950,00)
3° marca OU + : + 50% de desconto (R$ 4.975,00)

 Standard
1° marca: R$ 6.700,00
2° marca: 50% desconto (R$ 3.350,00)
3° marca OU + : + 50% de desconto (R$ 1.675,00)

Não faz parte do pacote
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