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Aqui você encontra as informações gerais sobre a 
Gastronomia Joinville, perfil do público, alcance, 

tabela de preços, localização e formato dos anúncios. 
 

Solicite orçamento. 
 

Um grande abraço,  
Equipe Comercial Gastronomia Joinville 



Gastronomia Joinville 
Sua fonte de informações sobre Gastronomia em Joinville 

Lançado em julho de 2014, o portal da Gastronomia Joinville 
www.gastronomiajoinville.com.br é o canal oficial da Câmara Setorial de 

Gastronomia e Entretenimento da CDL Joinville. 

 

Todas as informações sobre eventos gastronômicos realizados pela Câmara são 
inicialmente publicados neste portal e então replicados nas redes sociais – 

Facebook, Twitter e Instagram. 

 

Seu público é formado por empresários, empreendedores, gerentes, executivos, 
investidores, profissionais liberais, ocupantes de cargos nas diversas áreas de 

negócios e público local que costuma prestigiar os eventos.  



Gastronomia Joinville 
Novas oportunidades de negócio à sua espera 

Ao se tornar anunciante do portal da Gastronomia Joinville, sua empresa passa a 
figurar junto à diversas outras empresas de destaque no cenário local. 

 

Veja o que você ganha ao se tornar cliente: 

 

O portal da Gastronomia Joinville funciona como um business network para a sua 
empresa, disseminando sua marca, produtos e serviços para toda a região. 

 

Sua marca passa a ser vista e comentada pela comunidade local, clientes, parceiros, 
geradores de negócios, compradores, fornecedores potenciais ou consolidados. 

 

Através do portal da Gastronomia Joinville, formadores de opinião e propagadores 
de imagem complementam suas ações de marketing e vendas junto ao mercado 

local e regional. 



Gastronomia Joinville 
Como anunciar no portal da Gastronomia Joinville? 

Para anunciar no portal da Gastronomia Joinville é muito simples, basta você 
entrar em contato com o marcos@cdljoinville.com.br ou através do 

telefone (47) 3461-2515. 

 

Os anúncios podem ser desenvolvidos pela sua empresa, agência ou até mesmo 
pela equipe de criação Gastronomia Joinville. 

 

Peça agora uma proposta especial para veicular no portal da Gastronomia Joinville 
e garanta a visibilidade que o seu negócio necessita! 

Não será permitido o anúncio de bares/restaurantes e empresas de catering. 



Gastronomia Joinville 
Perfil do público 

Comunidade local, parceiros, geradores de negócios, compradores, fornecedores 

potenciais ou consolidados, empresários, empreendedores, gerentes, executivos, 

investidores, profissionais liberais, ocupantes de cargos nas diversas áreas de 

negócios e público local que costuma prestigiar os eventos promovidos pela 

Câmara Setorial de Gastronomia e Entretenimento da CDL Joinville. 



Gastronomia Joinville 
Estatísticas do site 

O site Gastronomia Joinville e suas páginas internas receberam os seguintes 

acessos no período compreendido entre 01 de agosto até 31 de agosto de 2016 

 

ACESSOS GERAIS 

63.529 visualizações de páginas 

15.929 visitas 

12.446 visitantes únicos 

MÉDIA DIÁRIA 

2.297 acessos por dia, em média, em 30 dias contabilizados. 

TEMPO MÉDIO DE VISUALIZAÇÃO 

3 minutos e 23 segundos 



Gastronomia Joinville 
Redes sociais 

A Gastronomia Joinville promove campanhas pagas no Facebook, fazendo com que 
as visualizações das informações cresçam exponencialmente, atingindo um público 

segmentado por faixa etária, área de interesse e localização geográfica. 

 

O Facebook conta com mais de 16.120 curtidores em Joinville e região. 

www.facebook.com/gastronomiajoinville 

O Twitter conta com mais de 921 seguidores em Joinville e região. 

www.twitter.com/gastronomiajlle 

O Instagram conta com mais de 2.432 seguidores em Joinville e região. 

www.instagram.com/gastronomiajlle 



Gastronomia Joinville 
Redes sociais 

Uma campanha paga feita promovida pela 

Gastronomia Joinville no facebook.  



Gastronomia Joinville 
Tabela de preços 

Valores referentes a veiculação mensal.  

 

Print home site + indicação dos locais de mídia:  

Banner rotativo (1920x900px) R$ 300,00/mês 
Com área de segurança de 1920x230px 

 

Pacote de 6 meses tem desconto de 10% no valor total. 

 

Os pacotes incluem post mensal patrocinado na Fanpage e uma matéria 
institucional da marca no Blog. 



Gastronomia Joinville 
Tabela de preços 

Total 
1920x900 

*Área de 
Segurança 
1920x230 

*Área de segurança 
deve ser inserida 
uma sombra para 
não afetar a leitura, 
ou deixar cor mais 
escura na arte. 

R$300,00 



Gastronomia Joinville 
Contato 

Entre em contato agora com nossa equipe comercial e solicite uma proposta 
especial para veicular no portal da Gastronomia Joinville e garanta a melhor 

visibilidade para o seu negócio. 

 

(47) 3461-2515 

marcos@cdljoinville.com.br 


