APRESENTAÇÃO
O Diário do Nordeste, pensando na facilidade na busca de médicos em
Fortaleza e na região metropolitana, lança em março de 2018 o Mundo
Médico Pocket.
Uma publicação que reunirá informações importantes de uma seleção de
profissionais de diversas áreas da saúde, a fim de auxiliar os leitores no
momento de localizar um médico ou especialidade de forma rápida e
eficiente, garantindo máxima tranquilidade a qualquer hora do dia ou da
noite.
Participe!

PESQUISA
•

546 mil leitores em Fortaleza procuram manter uma alimentação
saudável. Desses, 81% leem o Diário do Nordeste.

•

519 mil leitores em Fortaleza têm interesse em Saúde/ bem estar /
qualidade de vida. Desses, 81% leem o Diário do Nordeste.

•

388 mil leitores em Fortaleza fazem exames médicos periódicos.
Desses, 81% leem o Diário do Nordeste.

•

352 mil leitores em Fortaleza têm interesse em medicina / descoberta
científica / curas de doenças. Desses, 79% leem o Diário do Nordeste.

•

261 mil leitores em Fortaleza têm interesse em regime/ dieta /
nutrição. Desses, 79% leem o Diário do Nordeste.

•

209 mil leitores em Fortaleza possuem plano de assistência médica.
Desses, 85% leem o Diário do Nordeste.

•

178 mil leitores em Fortaleza têm interesse em medicina alternativa.
Desses, 81% leem o Diário do Nordeste.

ESQUEMA COMERCIAL
PERÍODO
Março de 2018

TARGET
AS/ABCDE/10+

TIPO

Nº DE COTAS

Patrocínio

04

PLANO DE INSERÇÕES
Mídia de Divulgação (com aplicação de marca do anunciante)
•
•
•

1 capa-falsa (6 col x 52 cm) no Diário do Nordeste
3 anúncios de ¼ de página (3 col x 26 cm) no 1º Caderno/Negócios
5 anúncios de ½ página ( 9 col x 14,5 cm ) nos Classificados

•

400 mil impressões de Retângulo Médio 1 em toda editoria do Diário On-line

Cross Mídia (sem aplicação de marca do anunciante)
•
•
•
•

10 inserções de 15” na TV Verdes Mares
20 inserções de 15” na TV Diário
30 inserções de 30” na FM 93
30 inserções de 30” na 810 AM

Mídia Exclusiva (do anunciante)

•

1 página ( 10 x 21 cm ) no Mundo Médico Pocket.

INVESTIMENTO: R$ 30.093,00
OBSERVAÇÕES COMERCIAIS
01 – Valores (R$) com base na lista de preços de 2018.
02 – Reservamo-nos o direito de exclusividade de comercialização e veiculação do projeto.
03 – Os patrocinadores do projeto não poderão ser conflitantes (mesmo segmento e/ou
produto ).
04 – O especial não poderá ter anunciantes conflitantes ( mesmo segmento e/ou produto )
dos patrocinadores deste projeto.
05 - O projeto está condicionado à venda de 04 cotas. Caso não seja vendido as 04 cotas, a
entrega de mídia será redimensionada.
06 – O prazo de comercialização é até às 16h (horário de Brasília) do dia 02/02/2018.
07 – O cliente deverá enviar o logotipo (.cdr, .psd ou .ai), para aplicação nos materiais de
divulgação até o dia 09/02/2018 para o e-mail anuncios@diariodonordeste.com.br. A
aplicação da marca do anunciante nos materiais de divulgação fica condicionada ao prazo de
envio.
08 – As peças da mídia de divulgação são de responsabilidade do Diário do Nordeste e serão
veiculadas de acordo com a disponibilidade dos veículos.
09 – A mídia exclusiva é de responsabilidade do anunciante. O anúncio 10 x 21 cm, com
sangria de 5 mm, em escala de cores CMYK, com 300 dpi, preto simples em. pdf – deverá ser
enviado para o e-mail anuncios@diariodonordeste.com.br até o dia 02/02/2018 às 16h
(horário de Brasília).
10 - O Cross Mídia será veiculado de acordo com a disponibilidade dos veículos parceiros.
11 – O período de veiculação do projeto poderá ser alterado conforme as necessidades
estratégicas/promocionais do Diário do Nordeste. De toda forma, o cliente será comunicado
previamente e não terá prejuízo na entrega de mídia.
12 – Os valores de mídia estão descritos pelo bruto e serão faturados pelo Diário do Nordeste
em duas notas: Impresso: (R$ 24.457,00) e On-line (R$ 1.136,00).
13 – O valor de produção é R$ 4.500,00, está descrito pelo líquido e será faturado pelo Diário
do Nordeste.
14 – O Diário do Nordeste pode apresentar cotas de apoio para o projeto.
15 – Fonte Ipsos Connect: EGM Multimídia – janeiro a dezembro/16 - Filtro: AS, 13 e +anos Mercado: Grande Fortaleza.

Departamento Comercial
(85) 3266.9632
comercial@diariodonordeste.com.br

