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A Aeroflap é um portal de aviação voltado para entusiastas e profissionais no
setor. Com 4 anos de atividades, desde 2012, a nossa missão é trazer ao leitor
conteúdo de qualidade, informações técnicas e tudo sobre a aviação em geral.
Nosso conteúdo é publicado em várias redes sociais; Facebook, Twitter, Youtube
e Instagram.
A Aeroflap atua em várias áreas, como em participação de eventos e
desenvolvimento de projetos como o AeroSpotter; um serviço gratuito de
armazenamento de fotos, voltado para grupos de spotters do mundo inteiro.
Oferecemos também um serviço de Newsletter com atualizações em tempo real.
O meio de comunicação principal da Aeroflap é o nosso site, onde são
publicadas notícias diárias sobre aviação e ocasionalmente artigos técnicos sobre
a parte aeronáutica e espacial. Todo o conteúdo é de acesso totalmente digital e
gratuito, sendo compatível também para a plataforma mobile.

A mais importante das nossas publicações quotidianas são as notícias.
Elas são produzidas pela equipe de redação e logo após publicadas no site da
Aeroflap. Em seguida, as notícias são compartilhadas imediatamente nas redes
sociais (Facebook e Twitter).
São também produzidos vários artigos, postados periodicamente, vídeos,
cobertura de eventos e fotos.
Por dia são postadas em média 10 notícias, e para os artigos até
2 por semana.
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Informações sobre público obtida através de pesquisa da Aeroflap aberta ao público, durante os meses de fevereiro e março 2016.
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Informações sobre público obtida através de pesquisa da Aeroflap aberta ao público, durante os meses de fevereiro e março 2016.
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Informações através de analise real do Google Analytics, no período de 12/11/2016 a 12/12/2016.
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TIPOS DE ANÚNCIOS

Localização/Tipo
Header (CPM)
No topo - Parte direita do menu

Sidebar 1 (CPM)
Lateral direito superior

Sidebar 2 (CPM)
Lateral direito superior

Stick Sidebar (CPM)
Lateral direito inferior com perseguição

News (CPM)
Fim da noticia

Footer (CPM)
Final da pagina

Dimensões

Formato

728x90px

Iframe, Java, HTML, .JPEG, .GIF, .PNG

300x200px

Iframe, Java, HTML, .JPEG, .GIF, .PNG

300x250px

Iframe, Java, HTML, .JPEG, .GIF, .PNG

300x300px

Iframe, Java, HTML, .JPEG, .GIF, .PNG

728x90px

Iframe, Java, HTML, .JPEG, .GIF, .PNG

300x250px

Iframe, Java, HTML, .JPEG, .GIF, .PNG

Para mais informações sobre preços e condições consulte-nos pelo e-mail info@aeroflap.com.br ou anuncio@aeroflap.com.br

Header (728x90)

Sidebar (300x200 e 300x250)

News (728x90)

Footer (300x250)

Tipo

Formato

Pop-up (Diário)

.Jpeg ; .PNG

Artigo Patrocinado

.Doc e .Jpeg

Vídeo Patrocinado

.mp4 ; .avi ; .wmv

Patrocínio Oficial

Consulta realizada por email

Post patrocinado no Facebook

Consulta realizada por email

Outros tipos de anúncios

Consulta realizada por email

Para mais informações sobre preços e condições consulte-nos pelo e-mail info@aeroflap.com.br ou anuncio@aeroflap.com.br

Para mais informações:
Conteúdo
Pedro Viana
pedroviana@aeroflap.com.br
Negócios
Rodrigo Rott
rodrigo@aeroflap.com.br
Suporte
Augusto Hardke
augusto@aeroflap.com.br

Siga-nos
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