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sobre o cidademarketing.



O CidadeMarketing é um veículo de comunicação interativo que visa produzir, informar, discutir e 
promover assuntos pertinentes a área de marketing, empreendedorismo, inovação e temas 
relacionados ao segmento de negócios.

Missão
Disseminar informações e conhecimentos consistentes através de um portal de conteúdo, atendendo 
às necessidades dos clientes, dos mercados e colaborando assim com o desenvolvimento das partes 
envolvidas.

Visão 2020
Ser um veículo de comunicação referência na disseminação de informações sobre marketing e áreas 
afins, sendo capaz de superar as metas e as expectativas dos clientes e parceiros e figurando como 
um dos 10 portais de conteúdo mais relevantes sobre mercadologia do Brasil.

Valores
Os valores do CidadeMarketing, que expressam e sustentam a dimensão ética de nossas ações, têm 
como base o respeito:
– na busca da excelência e ao exercer a transparência interna e externa de nossas ações;
– à cidadania, ao assumir um compromisso permanente com a universalização do direito à 
informação, com a verdade e com a qualidade da informação, por meio de um canal direto com o 
nosso público;
– às diferenças, por meio de diálogo;
– às pessoas ao promover a felicidade no trabalho, a criatividade e a inovação;
– compromisso com a educação e o incentivo à leitura;
– à responsabilidade social com ações para promover o bem comum.

Com o , portal CidadeMarketing

você ficará conectado com os 

principais conceitos de 

renomados profissionais e 

acadêmicos da área de negócios, 

tornado-se assim uma 

imprescindível ferramenta para 

tomada de decisões para micro, 

pequenas e grandes empresas no 

âmbito mercadológico, 

planejamento estratégico, 

operacional, financeiro e uma 

excelente fonte de estudos para 

todo o meio acadêmico. Seja 

acessando diretamente o nosso 

domínio, utilizando o nosso 

sistema de busca ou conectando-

se as nossas redes sociais.

Notícias atualizadas diariamente sobre o mercado brasileiro e exterior;

Artigos de professores e profissionais de renomadas universidades e 
empresas do Brasil e do Mundo;

Conteúdos focados em temas relevantes e atuais: marketing, estratégia, 
vendas, empreendedorismo, economia, inovação, tecnologia entre outros;

Entrevistas com profissionais e acadêmicos;

Vídeos com palestras e matérias sobre vários temas para que os usuários 
e demais interessados acessem gratuitamente;

Newsletter com as principais notícias sobre o mercado;

Podcast semanal com um resumo da semana e comentado por 
especialistas renomados;

Calendário de Eventos no Brasil;

Dicas e informações de livros nas áreas de Administração, Economia, 
Negócios, Marketing e áreas afins;

Somos referência no Flipboard no segmento de Negócios: Acesse nossa 
Revista Social 

Blogs CidadeMarketing: compartilhe idéias, conceitos e troque 
experiências;

Ofertas exclusivas de produtos e serviços para os usuários cadastrados;

Acesso gratuito e ilimitado a todo o conteúdo do Portal CidadeMarketing.

O CidadeMarketing.com.br
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Plataforma Web Inovadora - O CidadeMarketing é completamente projetado visando a inteligência 
coletiva. (Web read/write) - o usuário tem liberdade de falar, ser ouvido e compartilhar conteúdo;

Público Segmentado - O anúncio é veículado a um público específico (Executivos, Empresários, 
Estudantes e Docentes do Ensino Superior), com interesses específicos em Administração 
Mercadológica e Negócios, o que gera um retorno positivo para a estratégia de comunicação;

Redes Sociais - O CidadeMarketing possui uma grande abrangência em redes sociais -  Twitter, 
Youtube, Facebook e Linkedin;

Credibilidade - O anunciante do Cidademarketing.com.br receberá o relatório de impressões do 
Portal analisados pelo sistema Google Analytics;

Notoriedade - O anunciante estará vinculando a sua marca a um canal de referência
em Administração Mercadológica da Internet Brasileira.

Investimento - O CidadeMarketing investe mensalmente em anúncios em buscadores e redes sociais 
para promoção nos espaços digitais.

Vantagens e Benefícios

Por que anunciar no CidadeMarketing?

Redes Sociais  |  CidadeMarketing

YouTube
http://www.youtube.com/user/CidadeMarketing

Twitter - 84500 seguidores
http://www.twitter.com/cidademarketing

Linkedin  - 60.000 usuários 
Grupo Marketing Brasil / Administração (Owner)

Facebook - 16.000 usuários
https://www.facebook.com/portalcidademarketing

Flipboard - 20.000 leitores
https://flipboard.com/profile/CidadeMarketing
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Colunistas CidadeMarketing
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Artigos de professores e profissionais de renomadas universidades e empresas do Brasil e do Mundo; 



Colunistas CidadeMarketing
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Artigos de professores e profissionais de renomadas universidades e empresas do Brasil e do Mundo; 



Colunistas CidadeMarketing
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Artigos de professores e profissionais de renomadas universidades e empresas do Brasil e do Mundo; 



CidadeMarketing: Citação em livros e sites 
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MARKETING NA ERA DIGITAL
CONCEITOS, PLATAFORMAS E ESTRATEGIAS 
Formato: Livro
Autor: GABRIEL, MARTHA
Idioma: PORTUGUES
Editora: NOVATEC -
Assunto: ADMINISTRAÇÃO - MARKETING

Educ@r - A (r)evolução Digital na Educação
Autor: Gabriel, Martha; 

Editora: Saraiva
Categoria: Ciências Humanas e Sociais / Pedagogia

Reprodução Site Coca-Cola: http://cocacolabrasil.com.br/imprensa/noticias/



CidadeMarketing: Revista Social - Flipboard
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Revista Social @CidadeMarketing
Um resumo das principais notícias com periodicidade semanal

Flipboard é a sua revista personalizada. É o jeito moderno de estar 
a par das notícias que lhe interessam, descobrir coisas interessantes 

e estreitar o relacionamento com profissionais da área de administração mercadológica. 
Você pode salvar e colecionar as revistas do CidadeMarketing

acessando do smartphone, tablet ou computador pessoal.

Acesse:  http://flip.it/uARDm 



CidadeMarketing: Revista Social
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Em 2016, fomos citados duas vezes pela Revista 
Flipboard como um canal de conteúdo sobre marketing e comunicação.

https://pt-br.about.flipboard.com/inside-flipboard-brasil/celebrando-3-anos-de-revistas-flipboard/

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__pt-2Dbr.about.flipboard.com_inside-2Dflipboard-2Dbrasil_celebrando-2D3-2Danos-2Dde-2Drevistas-2Dflipboard_&d=DQMFAw&c=4JOzdpIlQcN5fHQL_PMhCQ&r=WPri4LEtCQtcUdkyMwOYAa82rGpJp09CgjPBgNGx5Pw&m=BHai6GEQ7tl0_BKypotE8OZE0vWAN_B6UdBJ43vWNfA&s=_VrFUrZJhrX5qxZIE4RRohbgLgf15A_mNp2HiD8Ms9I&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__pt-2Dbr.about.flipboard.com_inside-2Dflipboard-2Dbrasil_celebrando-2D3-2Danos-2Dde-2Drevistas-2Dflipboard_&d=DQMFAw&c=4JOzdpIlQcN5fHQL_PMhCQ&r=WPri4LEtCQtcUdkyMwOYAa82rGpJp09CgjPBgNGx5Pw&m=BHai6GEQ7tl0_BKypotE8OZE0vWAN_B6UdBJ43vWNfA&s=_VrFUrZJhrX5qxZIE4RRohbgLgf15A_mNp2HiD8Ms9I&e=


CidadeMarketing: Revista Social
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Fomos citados duas vezes pela Revista 
Flipboard como um canal de conteúdo sobre marketing e comunicação.

https://pt-br.about.flipboard.com/inside-flipboard-brasil/flipboard-para-profissionais-de-marketing-e-comunicacao/

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__pt-2Dbr.about.flipboard.com_inside-2Dflipboard-2Dbrasil_celebrando-2D3-2Danos-2Dde-2Drevistas-2Dflipboard_&d=DQMFAw&c=4JOzdpIlQcN5fHQL_PMhCQ&r=WPri4LEtCQtcUdkyMwOYAa82rGpJp09CgjPBgNGx5Pw&m=BHai6GEQ7tl0_BKypotE8OZE0vWAN_B6UdBJ43vWNfA&s=_VrFUrZJhrX5qxZIE4RRohbgLgf15A_mNp2HiD8Ms9I&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__pt-2Dbr.about.flipboard.com_inside-2Dflipboard-2Dbrasil_celebrando-2D3-2Danos-2Dde-2Drevistas-2Dflipboard_&d=DQMFAw&c=4JOzdpIlQcN5fHQL_PMhCQ&r=WPri4LEtCQtcUdkyMwOYAa82rGpJp09CgjPBgNGx5Pw&m=BHai6GEQ7tl0_BKypotE8OZE0vWAN_B6UdBJ43vWNfA&s=_VrFUrZJhrX5qxZIE4RRohbgLgf15A_mNp2HiD8Ms9I&e=


cidademarketing  . pesquisa



Estatística CidadeMarketing

Centro Oeste
7%

Sul
15%

Sudeste
52%

Norte
4%

Nordeste
22%

16-21 anos
14%

22 -30 anos
50%

mais de 30 anos
36%

Mulheres
53%

Homens
47%

GÊNERO

REGIÕES DO BRASIL

FAIXA ETÁRIA

PORTAL CIDADEMARKETING.com.br
ASSOCIADOS

ESCOLARIDADE

Doutores
1%

MBA
17%

Pós Graduados
24%

Mestrados
10%

Outros
2%

Graduados
46%



Centro Oeste

6%

Sul
18%

Sudeste
50%

Norte
3%

Nordeste
23%

16-21 anos

27%

22- 30 anos
57%

mais de 30 anos
16%

Mulheres
53%

Homens
47%

GÊNERO

REGIÕES DO BRASIL

FAIXA ETÁRIA

@CIDADEMARKETING

Dados coletados através das ações promocionais #eusigoocidademarketing

85.000
FOLLOWERS

38.092
FOLLOWING

1.697
LISTED

Estatística CidadeMarketing

Audiência do Portal CidadeMarketing informações do Google Analytics
média dos últimos três meses.

visualizações de página 600 mil /mês  
cobertura regional brasil SP RJ BH SC BA PR CE PE DF SE
newsletter  30 mil /três disparos/mês 
SMS  6 mil 
público acadêmicos, professores universitários, gerentes, diretores e VPs de marketing, escritórios de design, publicidade e empresários. 

número absoluto de visitantes único 200 mil /mês    



Estatística CidadeMarketing

GÊNERO

A quem você alcançou (dados demográficos e local)

FAIXA ETÁRIA

facebook.com/portalcidademarketing

Dados coletados através da estatística apresentada pelo Facebook na Fan Page do CidadeMarketing.

18.000
SEGUIDORES



cidademarketing  . investimentos



Investimento

[   investimentos e formatos   ]

As peças com multiplicidade de marcas estarão sujeitos à cobrança de múltiplo (15% ou 30%) 

de acréscimo sobre o valor da veiculação;

O material de veiculação é de responsabilidade da agência/cliente, e sua entrega ao CidadeMarketing;

Formatos, programação e valores sujeitos à alterações, sem aviso prévio;

Período mínimo de veiculação 15 dias;

Reservas com 03 dias de antecedência;

Entrega da Peça: 02 dias antes da data de veiculação;

Mais informações entre em contato conosco: comercial@cidademarketing.com.br

Informações importantes

Super Banner

 Formato

  728x90

Banner Box #01

 Formato

  300x250

Banner Box #02

 Formato

300x250

Banner Box #03

 Formato

300x250

Banner Rodapé

 Formato

  728x90

Banner Conteúdo #01

 Formato

468x60

Banner Conteúdo #02

 Formato

468x60

Artigo Patrocinada Evento

Links Internos

SOB CONSULTA SOB CONSULTA SOB CONSULTA

Nota Twitter, Facebook e Flipboard Nota Linkedin (comunidades)

Livros Notícia Patrocinada Email Marketing

Mínimo: 5.000 disparos

SOB CONSULTASOB CONSULTA

SOB CONSULTA SOB CONSULTA

SOB CONSULTA



Investimento

Caso ocorra falha de veiculação será adotado, com a concordância da agência e/ou anunciante, 

um dos seguintes procedimentos abaixo:

Compensação no mesmo site/canal, prorrogando a veiculação por um período equivalente ao da falha;

Crédito em publicidade equivalente à falha ocorrida.

Falhas de veiculação por falta de material ou material inadequado não serão objeto de compensação, 

abatimento ou crédito.

Falhas de Veiculação

O CidadeMarketing poderá recusar ou suspender a veiculação de quaisquer mensagens que 

colidam com sua orientação editorial, empresarial ou comercial.

A venda é incancelável, a partir da confirmação através do Pedido de Inserção - PI;

Critério para Veiculação de Campanhas/Anúncios

Campanhas/Anúncios múltiplos são aqueles que proporcionam proveitos publicitários em favor de mais de 

um anunciante, marca, produto ou serviço mediante, por exemplo, explicitação de atributos, características, 

demonstração de desempenho, etc.  tanto em texto quanto em animação.

Na defesa de seus interesses comerciais e preservação da qualidade e eficiência dos espaços comerciais, 

o CidadeMarketing.com.br pratica critérios para veiculação de campanhas/anúncios múltiplos.  São eles:

Acrescimento entre 15% e 30% para os comerciais múltiplos, calculados sobre o valor total da campanha e

aplicado para cada marca, produto ou serviço adicional ao do anunciante, 

independentemente do prazo de veiculação.

Campanha / Anúncio Múltiplo

Com o objetivo de atender à maior parcela possível de internautas com interesses diversos, o CidadeMarketing

não restringe anúncios de empresas concorrentes entre si, que podem aparecer lado a lado em uma 

determinada página ou estação do portal. 

Caso o anunciante deseje bloquear anúncios de empresas concorrentes deve procurar o departamento 

de comercial e requerer uma proposta comercial exclusiva. 

Anúncios de Empresas Concorrentes

Legislação e Auto-Regulamentação

O CidadeMarketing segue as normas do Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária, 

cuja elaboração e aplicação está a cargo do Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária, Conar. 

Alguns tipo de produtos que têm veiculação proibida ou restrita são: 

- bebidas alcoólicas – incluindo cervejas, vinhos, “coolers” e outros; - cigarro; - armas de fogo;

- remédios, sejam eles isentos de prescrição médica ou não; - loterias e jogos de azar; - anúncios políticos;

Em caso de dúvida sobre restrição de veiculação favor consultar o departamento comercial do 

CidadeMarketing no email comercial@cidademarketing.com.br



cidademarketing  . anunciantes 
                              e parceiros
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Anuncie.

[   m a i s   i n f o r m a ç õ e s    ]

comercial@cidademarketing.com.br
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