Guia Paranaguá
www.guiaparanagua.com
1 – Descrição
O Guia Paranaguá esta no ar desde Janeiro de 2008, e tem por
finalidade a divulgação do comércio e dos serviços prestados na cidade
de Paranaguá-PR. Divulgamos também notícias, eventos, shows, festas e
outras utilidades julgadas interessantes para a população Parnanguara.
O Guia Paranaguá se destaca em seu seguimento na região pela
quantidade e qualidade de suas informações, tornando-se dessa forma
um site muito acessado.

2 – Vantagens de anunciar no Guia Paranaguá
O Guia Paranaguá disponibiliza para o comércio e os serviços
sediados em Paranaguá, anúncios simples e hot site gratuito. Como todo
site, o Guia Paranaguá está disponível 24h por dia e é visto no mundo
todo, mas por se tratar de um site dedicado a cidade de Paranaguá é
mais acessado nas cidades litorâneas do Paraná, Curitiba e região
Metropolitana de Curitiba.

3 – Estatísticas
2012

2009

2010

2011

Visitas

33.169

56.361

71.521

23.668

Page views

62.416

85.799

103.857

32.738

(1° trimestre)

fonte: Google Analytics

A tabela acima nos mostra que anualmente as visitas do Guia
Paranaguá subiram em média 48% e as pages views em média 29%.
71.521 Visitas
57.377 Visitantes únicos
103.857 Visualizações de página
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1,45 Páginas/visita
00:01:13 Duração média da visita
Gráfico extraído do Google Analytics referente ao ano de 2011.

Disribuição geográfica dos visitantes referentes ao ano de 2011.
1.

Curitiba

45.788

64,02%

2.

Sao Paulo

5.595

7,82%

3.

Paranagua

3.893

5,44%

4.

Rio de Janeiro

1.057

1,48%

5.

Maringa

951

1,33%

6.

(not set)

842

1,18%

7.

Joinville

825

1,15%

8.

Ponta Grossa

683

0,95%

9.

Campinas

574

0,80%

Londrina

572

0,80%

10.

Fonte: Google Analytics – dados referentes ao ano de 2001.

Obs: a identificação da localidade pelos programas de estatísticas é feito pelo IP, e no
caso de Paranaguá, muitos IPs são identificados como sendo de Curitiba.

4 – Como anunciar
Para anunciar no Guia Paranaguá é muito simples, basta peencher o
formulário de contato que se encontra no link “publicidade” no topo do
site e informar os dados de sua empresa ou serviço, ou solicitar pelo email

publicidade@guiaparanagua.com.

Relembramos

que

para

as

empresas sediadas em Paranaguá o anúncio simples e o hot site são
gratuitos.

5 – Formas de anúncios
O Guia Paranaguá disponibiliza três formas de anúncios:
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4.1

-

Anúncios

simples

–

Anúncio

colocado

nas

páginas

correspondente à área de atuação da empresa, onde consta o nome da
empresa, endereço completo, telefone, e-mail, site e também uma breve
descrição dos serviços prestados. Os anúncios são colocados em ordem
alfabética, de acordo com o nome da empresa. Esta forma de anúncio é
gratuita e somente para empresas sediadas em Paranaguá.
4.2 - Hot site - O hot site é um site de uma página só (que segue os
moldes

das

páginas

internas

do

Guia

Paranaguá)

onde

são

disponibilizadas informações sobre uma determinada empresa, no hot
site pode-se dá um maior destaque aos serviços prestados pela empresa,
podendo ser colocado uma foto. O hot site é gratuito para as empresas
sediadas em Paranaguá. Para empresas de fora de Paranaguá consultar a
tabela de valores.
4.3 – Banner – O Guia Paranaguá disponibiliza espaço publicitário em
forma de banner que podem ser colocados no topo (acima dos anúncios
gratuitos), de acordo com a área de atuação da empresa e nas laterais
das páginas internas, neste caso o banner aparecerá em todas as
páginas internas. Os tamanhos e valores estão disponíveis na tabela de
valores.

6 – Tabela de valores
Tamanho

“A”
468x60

“B”
336x60

“C”
336x90

Localização

Valor/Mês

Valor/Ano

Este banner fica localizado na parte superior
das páginas internas, correspondente à área
de atuação da empresa, acima dos anúncios
simples. Os anúncios são colocados em
ordem cronológica de acordo com a
contratação do espaço.

R$ 20,00

R$ 200,00

Este banner fica localizado na lateral das
páginas internas, o banner aparecerá em
todas as páginas internas, independente da
área de atuação da empresa. Os anúncios
são colocados em ordem cronológica de
acordo com a contratação do espaço.

R$ 50,00

R$ 500,00

R$ 70,00

R$ 700,00

Este banner fica localizado na lateral das
páginas internas, o banner aparecerá em
todas as páginas internas, independente da
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área de atuação da empresa. Os anúncios
são colocados em ordem cronológica de
acordo com a contratação do espaço.

Hot Site

O hot site é um site de uma página só que
seguirá os moldes das páginas internas do
Guia Paranaguá, o endereço ficará sendo
www.guiaparanagua.com/suaempresa.shtml
Para o hot site ter uma melhor visualização
o ideal é que seja contratado um banner
também, desta forma o banner é linkado
para o hot site.

R$ 30,00

R$ 300,00

Valores para outros tamanhos e localização dentro do site sob consulta.

7 – Localização dos anúncios no site

8 – Contato
Para entrar em contato com o Guia Paranaguá basta preencher o
formulário de contato que consta no link “publicidade” ou através dos emails

publicidade@guiaparanagua.com

comercial@guiaparanagua.com.
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ou

