


No ar há 4 anos, o Portal Acontece em Petrópolis é um site de notícias que busca levar informações sobre tudo o que 
acontece na cidade, para os leitores.  
 
No decorrer dos anos, o site já fez diversas coberturas, como  de candidatos a vereadores nas eleições de 2010; 
Festivais de Inverno do Sesc, realizando entrevistas com atrações de renome nacional e até internacional; tragédias das 
chuvas de 2011 e 2013; manifestações ocorridas na cidade, além de ter sido indicado ao Prêmio Maestro Guerra-Peixe, 
na  categoria  Comunicação em 2012. 
 
O site é atualizado diariamente (segunda a segunda) com, pelo menos, cinco matérias, de diversos assuntos. Já no 
Facebook, são feitos cerca de dez posts por dia,  dependendo dos acontecimentos esse número pode dobrar e até 
triplicar.  
 
Além da equipe da redação, o veículo conta com colunistas que falam sobre saúde,  nutrição, literatura, cinema, moda, 
fotografia, esporte, humor. 
 
A média de acessos únicos é de 3 mil por dia e, no Facebook, são mais de 36 mil curtidores. O alcance na página passa 
de 300 mil pessoas por semana, já tendo alcançado mais de 7 milhões de pessoas no mesmo período, por conta de 
uma publicação de uma criança desaparecida. 
 
Apesar do público petropolitano estar muito presente, mais da metade dos acessos são provenientes de leitores do Rio 
de Janeiro, segundo o Google Analytics.  
 

RELEASE 



TOTAL DE VISITANTES:  

70.404 
 
 
VISITANTES ÚNICOS: 

46.806 
 
 
TEMPO MÉDIO NO SITE: 

4 min : 37 segundos 

 
 
PÁGINAS VISITADAS: 

96.154 
 
 

fonte: google analytics - maio 2014 

DADOS DO ACONTECE EM PETRÓPOLIS 
Dados mensais 



Formato: Arquivo:  
jpg, png, gif com 440 x 100 pixels. (Se houver necessidade, essa medida pode variar.)  
 

Posicionamento: Topo de todas as páginas.  

Custo: R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) mensais.  

BANNER PRINCIPAL DO SITE | MENSAL 



Formato: Arquivo:  
jpg, png, gif com 290 x 120 pixels. (Se houver necessidade, essa medida pode variar.)  
 

Posicionamento: Lateral de todas as páginas.  

Custo: R$ 270,00 (ducentos e setenta reais) mensais.  

BANNER LATERAL DO SITE | MENSAL 



Formato: Arquivo:  
jpg, png, gif com 440 x 100 pixels. (Se houver necessidade, essa medida pode variar.)  
 

Posicionamento: Abaixo do nome da editoria.  

Custo: R$ 300,00 (trezentos reais) mensais.  

BANNER EDITORIAS PRINCIPAIS DO SITE | MENSAL 
- Cidade, Cultura & Lazer, Educação e Saúde 



Formato: Arquivo:  
jpg, png, gif com 440 x 100 pixels. (Se houver necessidade, essa medida pode variar.)  
 

Posicionamento: Abaixo do nome da editoria.  

Custo: R$ 200,00 (duzentos reais) mensais.  

BANNER EDITORIAS SECUNDÁRIAS DO SITE | MENSAL 
- Moda, esporte, política e Aconteceu em Petrópolis 



1 - Os valores apresentados anteriormente são referentes à assinaturas mensais.  
 
 
Planos trimestrais, semestrais e anuais têm valores diferenciados conforme descrito abaixo: 

 
- Banner principal: 3 meses = R$ 1.100,00 / 6 meses = R$ 2.000,00/ 1 ano = R$ 3.600,00 
 
- Banner lateral: 3 meses = R$ 650,00 / 6 meses = R$ 1.300,00 / 1 ano = 2.500,00 
 
- Banner editorias principais: 3 meses = R$ 800,00/ 6 meses = R$ 1.500,00/ 1 ano = R$ 2.800,00 
 
- Banner editorias secundárias: 3 meses= R$ 500,00/ 6 meses = 1.000,00/ 1 ano = R$ 1.500,00 
 
2 - O Portal Acontece em Petrópolis isenta-se de qualquer responsabilidade com possíveis problemas técnicos no 
provedor de hospedagem.  
 
 
3 - Quanto aos banners:  
 
 • O banner principal e os laterais são visíveis em qualquer página do portal;  
 • Podem ser exibidos até 6 (seis) banners laterais;  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 



CONTATOS: 
 
E-MAIL: contato@aconteceempetropolis.com.br 
 


