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 Mídia kit 2020 -    Sua empresa vista por todo setor plástico 

Um show de prosperidade 2020 - Muito bom mesmo  

Conheça nosso site  

http://moldesinjecaoplasticos.com.br/ 

+ páginas de apoio no Facebook 

https://www.facebook.com/portal.moldes 

https://www.facebook.com/moldesinjecaoplasticos 

https://www.facebook.com/plasticonaoevilao/ 

 

Um canal de divulgação online desde 2008 para empresas, produtos e 

serviços tendo como segmento de atuação o setor metalúrgico, com 

destaque para empresas do setor plástico.  

Destaque para notícias e temas referentes a setores como plásticos, 

ferramentarias, usinagem e mecânico. Temos como público alvo 

profissionais de ferramentaria, usinagem, compradores, vendedores e 

administradores de áreas relacionadas à mecânica e setor plástico e 

iniciantes em áreas mecânicas. 

Anunciar na internet tornou-se um dos meios mais fáceis e rápidos, pois 

permite a interatividade e facilidade de segmentação, sendo possível 

atingir seu público-alvo com um excelente custo/benefício. 

 

Oferecemos ao usuário:  

Agenda de Cursos e Eventos 

Notícias qualificadas atualizadas diariamente 

Acesso livre a artigos técnicos sobre Moldes e Tecnologias 

Guia de empresa com cadastro gratuito pelos interessados 

Facebook para interagir com acesso às divulgações diárias do site.  

 

 

Info-produtos & Serviços 

http://moldesinjecaoplasticos.com.br/
https://www.facebook.com/portal.moldes
https://www.facebook.com/moldesinjecaoplasticos
https://www.facebook.com/plasticonaoevilao/
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- Estudo livre Manutenção em moldes  

- Estudo livre Defeito em peças plásticas  

- Estudo livre e básico sobre Moldes de Injeção 

- Resumo Checklist Auxiliares de fabricação  

- Serviço de usinagem com parcerias 

 

 

Oferecemos como canais de divulgação: 

- Divulgação de notícias relacionadas ao parceiro anunciante 

- Divulgação em agenda de cursos e eventos atualizada 

- Banner principal superior + uso de Imagem da empresa na Foto de 

capa nas páginas de Facebook  

- Banner lateral de 300 x 250 px ou de 300 x 500 px com link 

- Inserção de conteúdo do anunciante em páginas relacionadas 

 

 

 

Anunciantes tem prioridade para notícias 

As notícias acompanhadas de imagens relacionadas devem ter um 

responsável pelo envio. Fica de nossa opção, a escolha e colocação de 

imagens recebidas. Todas as notícias e imagens recebem trabalho fiel e 

responsável na adaptação ao formato de nosso site na inserção de conteúdo. 

Todas são compartilhadas nas páginas de Facebook relacionadas acima. 

Como prazo para parceria, sugerimos sempre o maior com objetivo de atingir 

um maior número de profissionais do setor e manter recursos para que 

tenhamos condições de planejar ações e fazer atualizações que favorecem a 

visibilidade do setor plástico e mecânico. (04 mínimo ;08 ou 12  meses) 

Patrocinador ou parceiros anunciantes tem prioridade na divulgação de 

suas notícias, com publicação de todas as notícias a nós enviadas. Essa 

prioridade e destaque na home, já está inclusa no custo.  
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Observações para banners 

Banner presente em 98 % das páginas acessadas. Para o banner, imagem e 

link fornecidos podem ser trocados em prazo acordados. Veja layout 

 

 

 

Caso haja interesse consulte sem compromisso 

Patrocinador exclusivo    

De R$ 3500,00 a R$ 5000,00 mensal de acordo com proposta 

Anunciante / consultar  

Banner principal 1 - R$    ....,00 mensal 

Banner lateral     2 - R$    ...,00 mensal 
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Valores para a divulgação em banners no site e não para a criação da imagem 

 

Acesso às Estatísticas   - provedor King Host  

“Não fazemos relatório mensal por isso abrimos o acesso às estatísticas”  

 

Histórico anual de 2019  

com 2.103.683 páginas acessadas   

e 221.749 visitantes únicos  

 

 

Moldes Injeção Plásticos         

Contato -  contato@moldesinjecaoplasticos.com.br 

Valinhos – SP 

mailto:contato@moldesinjecaoplasticos.com.br

