POR QUE ANUNCIAR NA INTERNET?
O acesso à internet no Brasil cresceu 75,3% em três anos
(2005 a 2008).
Hoje, os internautas brasileiros são cerca de 56 milhões de pessoas, com
10 anos de idade ou mais.
No mesmo período, a proporção de brasileiros que acessou a rede pelo
menos uma vez na vida aumentou de 20,9% para 34,8%.
O percentual de brasileiros que usam o telefone celular também aumentou:
de 36,6% para 53,8%.
Dados do estudo Suplemento sobre o Acesso à Internet e Posse de Telefone Móvel Celular
para Uso Pessoal sobre o uso da rede no período entre 2005 e 2008, divulgado em
dezembro de 2009 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Outros estudos revelam, por outro lado, que os brasileiros são
os internautas que mais tempo passam navegando na internet
E que 74% dos usuários brasileiros navegam pela internet porque
querem se informar (IBOPE/NetRatings 2009)

POR QUE ANUNCIAR NO PORTAL
WEBIOENERGIAS.COM.BR
WEBIOENERGIAS.COM.BR é um portal jornalístico, especializado
em notícias sobre as bioenergias e outras energias
renováveis – como a solar e a eólica, e sobre todas as interações e
complementaridades que estão surgindo diante dos riscos iminentes das
emissões de gases de efeito
estufa, das mudanças climáticas e da necessidade de mudanças no
desenvolvimento tecnológico e nos hábitos de consumo.
WEBIOENERGIAS.COM.BR é publicado simultaneamente em
Português e Inglês, atualizado 3 vezes por semana, com notícias
sobre biocombustíveis, biomassa, biogás, bioeletricidade, energia solar,
e energia eólica, no Brasil e no mundo.
WEBIOENERGIAS.COM.BR oferece aos leitores:
 notícias da área, de acesso livre (gratuito);
 notícias e reportagens especiais e exclusivas(conteúdo
Premium), produzidas pela equipe do portal, e de acesso
restrito para os assinantes;
 artigos de pesquisadores, políticos, empresários, parlamentares e
especialistas dos diversos segmentos das bioenergias e das
energias solar e eólica (acesso livre)
 Facts & Data – dossiês com informações selecionadas e
atualizadas sobre etanol, biodiesel, biomassa, solar, eólica,

bioeletricidade, biogás, elaboradas e atualizadas pela equipe do
portal e de acesso restrito para os assinantes
 lista dos principais eventos, no Brasil e no mundo, sobre os
diversos segmentos das bioenergias e das energias solar e eólica
(acesso livre)
 lista de publicações nacionais e internacionais relacionadas aos
diversos segmentos das bioenergias e das energias solar e eólica
(acesso livre)
NOSSA MISSÃO
Divulgar, apurar, e compartilhar informações com credibilidade e
profissionalismo.
NOSSO PÚBLICO
 Empresários e executivos de empresas das áreas envolvidas
 Empreendedores
 Engenheiros e arquitetos
 Pesquisadores acadêmicos e de instituições de pesquisa privadas
 Formuladores e gestores de políticas públicas
 Gestores de organizações não-governamentais
 Parlamentares
 Professores e estudantes secundaristas e universitários
- Imprensa
PERFIL DO PÚBLICO
• 20% Empresas/ Executivos
• 40% Universidades/Estudantes
• 20% Iniciativa Privada/outros
• 19 e 35 anos - 40%
• 35 e 45 anos - 35%
• acima de 45 anos - 25%
• Sexo - 45% F, 55% M
• Classe - 57% A,B
• Ensino 85% superior
POLÍTICA COMERCIAL
Nossa política comercial tem o objetivo de compartilhar nossa
credibilidade e visibilidade com grandes, médias e pequenas empresas,
ONGs e instituições de pesquisa públicas e privadas..
O anunciante tem a opção de se comuinicar com nosso variado
público escolhendo entre as várias estratégias que oferecemos por meio
de espaços publicitários e/ou de patrocínio em cada uma de nossas
editorias, seções e produtos.

BANNERS
Medida básica: 200 x 80
LOCALIZAÇÃO 1:
Home
Páginas internas de conteúdo com acesso restrito (Premium)
Notícias de acesso restrito a assinantes
Facts & data
Áreas de notícias específicas (acesso livre, mas identificadas por
segmentos):
 Biocombustíveis
 Biomassa
 Bioeletricidade
 Biogás
 Solar
 Eólica
LOCALIZAÇÃO 2:
Páginas internas de acesso livre (gratuito)
Últimas notícias (acesso livre)
Artigos
Eventos
Publicações

PATROCÍNIOS
Opções de patrocínio exclusivo ou compartilhado com outro
patrocinador:
LOCALIZAÇÃO:
Home
Áreas de notícias específicas:
 Biocombustíveis
 Biomassa
 Bioeletricidade
 Biogás
 Solar
 Eólica
Eventos

Publicações
Notícias de acesso restrito a assinantes (Premium)
Facts & Data
Estes são exemplos sugeridos.
Entre em contato: publicidade@webioenergias.com.br
Nossos representantes lhe farão uma visita. Temos flexibilidade
para montar um plano de acordo com suas necessidades.

