


EXPRESSO VERÃO LEVA INFORMAÇÃO E ROTEIRO DE LAZER PARA AS PRAIAS DO LITORAL NORTE

Nos verões de 2017 e 2018, uma publicação alto astral e colorida, chamada de Expresso Verão, encantou a orla entre
Estrada do Mar, passando por Tramandaí e indo para Capão da Canoa. Editada em 16 páginas no formato tabloide, o jornal
passou a ser esperado nos finais de semana agitados do Litoral. Nesse caso, com uma edição semanal, que chegava aos
pontos mais movimentados todas as sextas do veraneio. Para preparar a publicação, são selecionadas dezenas de pautas
que são imperdíveis e funcionavam como um roteiro de atrações de lazer, utilidade pública e serviços para turistas e
moradores da região.

O sucesso deve se repetir este ano. Vem aí o Expresso Verão 2019 com uma equipe de jornalistas, incluindo um
profissional designer editorial, qualificados e mobilizados para comunicar verão, praia, sol e chuva, agenda, passeios,
cultura, arquitetura, gastronomia, moda, natureza local, turismo, comércio e serviços. Junto dessa equipe, publicitários,
assessorias de imprensas, fotógrafos e outros profissionais de comunicação se relacionam profissionalmente aoprojeto.

O Expresso Verão tem circulação gratuita e uma tiragem de 20 mil exemplares por publicação semanal. Serão 10 edições
na temporada de verão, com Capa em couche e miolo em papel jornal fullcolor, distribuídas gratuitamente todas as sextas
em mais de 80 locais entre estabelecimentos comerciais ao longo da BR-101, supermercados, restaurantes e principais
pontos de circulação dos leitores, potencializando o alcance das notícias e anúncios. É uma oportunidade para as
empresas e instituições anunciantes terem suas marcas nas mãos dos leitores em campanhas alinhadas às demandas de
seus públicos para cada temporada. Do varejo ao serviço, da indústria ao governo, instituições públicas e privadas
possuem um canal de comunicação para qual podem olhar, ler, pegar e guardar.







TIRAGEM
O Jornal terá uma tiragem de 20 mil exemplares por edição.

CIRCULAÇÃO
1ª- EDIÇÃO: dia 28 de dezembro de 2018

2ª- 3ª 4ª e 5ª EDIÇÕES: dias 04, 11, 18 e 25 de Janeiro de 2019.

6ª- 7ª 8ª e 9ª EDIÇÕES: dias 01, 08, 15 e 22 de fevereiro de 2019.  

10ª EDIÇÃO: dia 01 de março de 2019.

DISTRIBUIÇÃO
Distribuição gratuita nos seguintes locais: Posto Graal na Freeway, Doces Maquine de Osório e  

BR 101; Pastelaria Litoral em Osório; Porto Ipiranga no Km 1 na estrada do mar; Posto BR e na  

BR 101 km 84, antes do posto da polícia federal; Unisuper e Big Bom em Noiva do mar, Bar do  

Tato e Bali Hai em Atlântida e na Casa do SBT em Imbé, entreoutros.

FORMA DE PAGAMENTO
- Preço de anúncio página (26,1X35cm), por edição:

- R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais) brutos.

- Preço de anúncio ½ página (26,1X17,5cm), poredição:

R$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais) brutos.

- Preço por anúncio rodapé (26,1X10cm), por edição:

R$ 1.570,00 (hum mil quinhentos e setenta reais) brutos.

Entrega do Material: Capa interior e contra capa em papel couchê, 5 dias antes da veiculação.
Miolo do jornal, até às 16 horas do dia anterior a veiculação - e-mail: opec@armazemdemidia.com
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