UM ESPAÇO DEDICADO
Gastronomia.com é o domínio Premium mais
importante do setor da gastronomia. O
Grupo Menus o comprou em 2013, da Microsoft,
com a vontade de criar um grande grupo de
comunicação gastronômica internacional.
Fonte de notícias diárias, entrevistas e
reportagens atuais, pretende se converter em um
espaço de consulta e referência para todo tipo de
informação relacionada com a gastronomia: chefs,
denominações de origem, restaurantes, receitas,
centros de formação e etc..
Gastronomia.com conta nestes momentos com
mais de 2 mil visitas únicas diárias com um
crescimento exponencial.
.

UM ESPAÇO DEDICADO

Queremos sempre oferecer um
conteúdo atrativo, diferente e baseado
na informação fiável. Para conseguir,
apostamos pelos gêneros que o
jornalismo põe a nosso alcance:
entrevista, opinião, reportagem,
crônica e análise de especialistas.
Nossa redação trabalha de forma
conjunta para Gastronomia.com e
GastroRadio, que desde 2012, e em
apenas um ano, se consolidou como
meio de referência dentro do mundo
gastronômico.

CANAIS
Através de espaços temáticos, ajudaremos o leitor a categorizar a
informação em função de seus interesses. Estes espaços serão
chamados de Canais. Uma forma simples de agrupar as diferentes
fotos, noticias, entrevistas e reportagens baseadas em diferentes
categorias: produtos, receitas, restaurantes, blog, entrevistas…
Determinados produtos, pela relevância que têm dentro do próprio
setor, contarão com um canal próprio. É o caso do vinho. Dentro de
cada canal oferecemos ao leitor a oportunidade de encontrar
toda a informação relacionada que lhe interesse: fotos, vídeos,
artigos, reportagens e entrevistas específicas daquilo que busca. Isto
nos permite oferecer uma informação sempre pertinente

P U B L I C I D A D E

HOME
Publicidad 1260x690px

90px

Gastronomia.com é uma das melhores apostas
para as empresas de bebidas e alimentação. Ao
nos dirigirmos a um público tão específico, sua
publicidade entrará em um contexto em acordo
e pertinente, o que fará de seu anuncia uma
mensagem mais amável aos olhos de nossos
leitores. Nossa Home é o lugar de preferência de
nosso espaço e é visitada por milhares de
pessoas todos os dias.
Banner HEADER SPECIAL ( 1260x690 )

150$

Banner INTERSTITIAL ( 956x586 )

300$

Banner SKYSCRAPER DCH. ( 120x600 )

50$

Banner SKYSCRAPER IZQ. ( 120x600 )

50$

120px

120px

( 970x090 )

400$

Banner DERECHA

( 620x095 )

200$

Banner IZQUIERDA

( 336x280 )

200$

*CUSTO SEMANAL

Publicidad 120x600px

Banner CENTRAL

Publicidad 120x600px

*COSTE DIARIO

CANAL

Os canais atraem aqueles especialmente
interessados em um setor específico da
gastronomia. Por esta razão, as mensagens
publicitárias têm, nos canais, uma maior
pertinência. De forma que o anúncio de um
produto, no canal deste produto, chega a ser
percebido como parte da própria informação do
espaço.

PATROCÍNIO CANAL
Banner Central

( 970x090 )

Banner Derecha

( 336x280 )

500$

*CUSTO MENSUAL

PUBLIREPORTAJE

Uma das melhores formas de destacar a sua marca
na Internet é por meio das informações positivas que
apareçam sobre você e a tua marca em diferentes
webs relacionadas com o teu setor. Nós podemos te
ajudar. Somos um portal de referência que une
milhares de visitas de pessoas interessadas pela
gastronomia e os restaurantes. Através de uma
informação cuidada, elaborada por profissionais
especializados, colocaremos a sua informação no
contexto adequado.

PUBLIREPORTAGEM

600$

Elaboração de reportagem
Chamada de capa por 24 horas (título+imagem+subtítulo)
Reportagem completa com hosting por tempo indefinido
Difusão em redes sociais
Banner Central em reportagem
Banner Direito na reportagem

( 970x090 )
( 336x280 )

(a elegir)

marketing@gas tronomia.com
contac to@gastronomia.com

