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mídia kit



A Cooler

A Cooler Conteúdo trabalha com 
criatividade aliada à consciência 
de estar permanentemente nos 
meios eletrônicos, como sites e 
redes sociais, de forma atrativa, 
interessante e responsável.



Portal São Paulo
Canal de notícias e de programação cultural e turística de 
São Paulo, o Portal trabalha como meio de comunicação 
do Estado mais populoso do Brasil. Além disso, atua como 
ponto de partida para aproximar os turistas dos paulistanos, 
a judando a reservar hotéis e escolher restaurantes ou dando 
dicas de entretenimento na capital e no Estado.

Link
www.saopaulo.com.br

aPRESENTAÇÃO COMERCIAL
Conheça os sites disponíveis para anúncios



aPRESENTAÇÃO COMERCIAL

Portal Estéticas
Canal de saúde e bem-estar dedicado a procedimentos 
estéticos e médicos. O Portal Estéticas busca esclarecer 
a sociedade sobre doenças, distúrbios e alternativas 
de tratamento conhecidas, sem deixar de noticiar as 
descobertas da medicina. Pessoas em busca de assuntos 
relacionados a bioplastia, cirurgia plástica, massagem, spa 
e nutrição, também procuram o Portal Estéticas em busca 
de atualização.

Link
www.esteticas.com.br



aPRESENTAÇÃO COMERCIAL

Melhor de Gramado
Centro virtual de informações turísticas da cidade de Gramado, 
o terceiro destino mais procurado do Brasil. Localizada na região 
serrana do Rio Grande do Sul e conhecida nacionalmente pela 
baixas temperaturas e altas chances de neve no inverno, a 
cidade de Gramado tem forte movimentação turística também 
no verão, durante a programação do Natal Luz. Uma extensa 
agenda de eventos movimenta o município durante todo o ano, 
sendo possível acompanhar o que acontece em cada estação 
através do site. Pessoas de todo o país interessadas em visitar 
a cidade encontram no Melhor de Gramado dicas de hotéis, 
restaurantes, pontos turísticos e informações sobre a vida 
noturna local.

Link
www.melhordegramado.com.br



fORMATOS E PREÇOS
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         

 



informações

HTML
N/A

Rich Media
Permitido até 2mb

Tipos de arquivos aceitos
Flash / GIF / HTML / Javascript / JPG



Especificações das peças

Geral
- Os arquivos em Flash requerem a integração 
de um FSCommand no arquivo.

- A peça deve conter uma borda de 1 pixel (cinza 
[#666666] ou preta recomendadas, porém qualquer 
cor que seja claramente distinguida do fundo da 
página é aceitável). Quando clicada, deve abrir 
uma nova janela.

- Se a peça a ser veiculada for em Flash, deverá 
ser produzida uma imagem de backup, que deve 
ser em .gif, .jpeg ou .jpg.

informações



- Para arquivos em Flash, o Frame Rate deve ser 
de 18 a 24 fps.

- Para gif e jpg é possível alternância de até três 
artes dentro de 15 segundos ou variação de até 
três artes a cada atualização de página.

Animação
- A animação e o loop contínuo devem se limitar 
à duração máxima de 15 segundos.

- Dica: Deixe a animação suave e fluente, usando 
slow-motion e transições suaves.

informações



A Cooler Conteúdo reserva-se o 
direito de recusar qualquer anúncio 
fora dos padrões ou que venha a 
ser considerado agressivo, abusivo 
e/ou de conteúdo explícito.

Estamos à disposição para qualquer 
dúvida.

Atenciosamente,

ATENÇÃO


