PROCURAR
mapa do site | adicionar aos favoritos | recomendar este site

English version

home >

Veículos Representados

Internet das Coisas (IoT): saiba
como usá-la para se conectar
ao consumidor
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Acesso à rede a partir de diferentes
objetos pode ajudar marcas a
entenderem as necessidades do
seu cliente.

Filtrar

4 fatores que influenciam os
consumidores

AC - Capital (Rio Branco)

O Rio Branco

Líder na capital e interior do Estado

AM - Capital (Manaus)

Conhecer os hábitos do seu
consumidor é a chave para acertar
no tom da publicidade e chamar a
atenção dele ao seu produto.

6 tecnologias que prometem
facilitar a vida do publicitário
Conheça as plataformas que podem
ajudar a melhorar o desempenho
de uma marca nas redes sociais.

Google Marketing Platform, a
nova plataforma para
publicidade online

A Crítica

Líder no Amazonas e integrante da Rede Calderaro de
Comunicação

Conheça a ferramenta que promete
otimizar o planejamento e
administração das campanhas de
marketing da sua empresa.

BA - Capital (Salvador)
Mídias OOH se reinventam para
fisgar a atenção dos mais
jovens

Jornal Massa!

Primeiro jornal popular da Bahia

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Outdoors, placas e telas de LCD
estão ganhando espaço na
publicidade por serem tão eficientes
quanto as redes sociais quando o

Correio da Bahia

Jornal referência em notícia e jornalismo no estado da
Bahia

CE - Capital (Fortaleza)

Diário do Nordeste

Jornal líder no Ceará e integrante do Sistema Verdes
Mares

ES - Capital (Vitória)

Notícia Agora

Tablóide de leitura leve e rápida

A Gazeta

Há 83 anos, revela os acontecimentos com ética e
imparcialidade

MG - Capital (Belo Horizonte)

Diário do Comércio

Principal veículo mineiro focado em economia

Jornal Balcão

Jornal referência em classificados e ofertas em Belo
Horizonte

MS - Capital (Campo Grande)

Correio do Estado

Jornal líder em jornalismo e referência em classificados
em Campo Grande

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

assunto é conversar com os mais
novos.

MT - Capital (Cuiabá)

A Gazeta

Líder em Cuiabá

PA - Capital (Belém)

Diário do Pará

Pertencente à Rede Brasil Amazônia de Comunicação
(RBA)

PE - Interior

Caruaru
Jornal Vanguarda

Jornal de Caruaru com mais de 80 anos de mercado

PI - Capital (Teresina)

O Dia

Traz informação com credibilidade desde 1951.

PR - Capital (Curitiba)

Tribuna do Paraná

Um jornal referência no futebol e focado nos
acontecimentos de Curitiba - PR

Gazeta do Povo

Jornal líder de circulação no estado do Paraná
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PR - Interior

Paranaguá
Folha do Litoral

Único jornal diário do litoral do Paraná

Londrina
Jornal de Londrina

Jornal diário direcionado ao povo de Londrina, interior do

Londrina
Folha de Londrina

Jornal com informações do Paraná, Brasil e do mundo

Paraná

RO - Capital (Porto Velho)

Diário da Amazônia

Há 15 anos, circulando no mercado de Rondônia

SP - Interior

Mogi das Cruzes
Diário de Mogi

Líder em preferência e credibilidade
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FTPI Rio de Janeiro
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FTPI Belo Horizonte
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FTPI Curitiba
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