
 

 

 

 

Porque anunciar na Internet? 

 Propaganda 24h por dia 7 dias por semana. A única com possibilidade de oferecer relatório e estatísticas. 

 72% da população tem acesso à internet de forma contínua, e esse número não para de crescer. 

 A melhor de apresentar produtos ou serviços para clientes em potencial, pela possibilidade de disponibilizar, textos, 

fotos, vídeos, mapas, preços e contatos de forma simples, clara e incisiva. 

 É a melhor forma de atrair a atenção da população que está cada vez mais conectada. 

 Baixo custo e maior alcance em relação a outras mídias. 

 

 

 

Porque anunciar no SF Notícias? 

 É o maior site da Região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro com presença também nas regiões Norte e Serrana, 

sendo a principal fonte de Informação em cidades como: São Fidélis, Cambuci, Itaocara, Aperibé, Santo Antônio de 

Pádua, Cambuci, São Sebastião do Alto e Cantagalo. 

 Ao todo cobrimos 17 cidades: São Fidélis, Campos dos Goytacazes, Macaé, Cambuci, Italva, Cardoso Moreira, 

Itaocara, Aperibé, Santo Antônio de Pádua, Miracema, Itaperuna, São Sebastião do Alto, Macuco, Cordeiro, Canta 

Galo, Bom Jardim e Friburgo. 

 Temos uma marca forte que passa credibilidade e segurança aos nossos leitores, buscando sempre uma posição 

independente. 

 A estratégia de marketing desenvolvida para os nossos anunciantes foi pensada de forma a limitar anúncios para 

garantir a visualização de todos os anunciantes em todas as páginas visitadas do site. Também não fechamos 

contrato com marcas concorrentes dos nossos parceiros. 

 Oferecemos suporte e estamos sempre buscando a valorização da marca dos nossos anunciantes.  

  Custo benefício mais vantajoso do Mercado. 

 

Posicionamento de Anúncios 



 



Layout desenvolvido por profissionais  

O SF Notícias foi desenvolvido por profissionais de forma a oferecer uma diagramação que possibilite conforto na leitura e a 

distribuição de conteúdo e publicidade de forma clara e agradável. Com o crescimento das plataformas mobiles, é de total 

importância oferecer um Layout preparado para Tabletes e Smartphones. 

 

Obs: Todas as propagandas aparecem em todas as páginas do site, com a disponibilização de site com padrão 

pré-definido. (Alterações no site poderão ser realizadas através de negociação.) 

 

Outros serviços 

Matéria Publicitária 

Fanpage Facebook(por publicação) 

Div. de Evento Particular (matéria + Fanpage Facebook) 

 

 

 

Ficou Interessado?  

Entre em contato conosco e enviaremos um representante comercial até você onde avaliaremos a melhor forma de fazer a sua 

marca aparecer e se desenvolver!  

Contatos:  

 Edson Ferreira – Diretor comercial e de Marketing 

 WhatsApp (22) 99919-5612 – cbferreirajr@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

www.sfnoticias.com.br 

 


