Mídia Kit

jornalrazao.com

Leopoldo J. Barentin (in memorian),
historiador e sócio-fundador do maior
jornal do Vale do Rio Tijucas e Costa
Esmeralda

Fundado em 1995 pela jovem
empreendedora Araci Barentin com
seu esposo, Leopoldo Barentin (in
memorian), o JR se consolidou e
cresceu junto com o Vale do Rio
Tijucas e Costa Esmeralda.
São 27 anos evidenciando o
cotidiano das cidades da região, com
foco editorial no desenvolvimento
econômico e aspectos históricos e
culturais da região.

Plataformas
O JR nasceu no impresso.
Com o crescimento das mídias on-line,
o Jornal Razão virou multiplataforma.
Agora, o Grupo Razão de Comunicação conta
com o portal mais acessado do Vale do Rio
Tijucas e Costa Esmeralda, selecionado pelo
Google Destaques, produzindo a TV Razão
nos maiores estúdios de Web TV da região.

Em números
166.871
Seguidores no
Facebook

22.7k
Seguidores
no Instagram

+1.000.000
Acessos todos os meses no
jornalrazao.com

Em 2022, o Google escolheu o
Jornal Razão para o projeto
Google Destaques.
São apenas 100 jornais no Brasil,
sendo 10 de Santa Catarina.
Fatores como credibilidade,
engajamento e acessos foram
levados em consideração.

Algumas das marcas parceiras

Formatos de publicidade
Banner “meia página”
300x600 px
Formato de alto impacto,
exibido em quatro locais
estratégicos do site:
1- Abaixo do destaque
principal na homepage
(Mobile)
2- Após o segundo
parágrafo dentro do artigo
(Mobile)
3- Na lateral do site entre
os destaques principais
(Desktop)
4- Na lateral do site
durante a navegação
(Desktop)

Formatos de publicidade
Banner “meia página”
300x600 px
Exemplo de exibição na lateral do site entre
os destaques principais (Desktop)

Formatos de publicidade
Banner retângulo grande
336x280 px
Formato de alto impacto,
exibido em todo o site
quando navegado por
dispositivos móveis
1- Abaixo do título e
descrição de matérias
2- Após os três primeiros
destaques na home
3-Entre os destaques
editoriais na home e dentro
das páginas
4-Ao término das
matérias, antes das
sugestões de conteúdos
relacionados

Formatos de publicidade
Banner retângulo grande
336x280 px
Formato de alto impacto,
exibido em todo o site
quando navegado por
dispositivos móveis
1- Abaixo do título e
descrição de matérias
2- Após os três primeiros
destaques na home
3-Entre os destaques
editoriais na home e dentro
das páginas
4-Ao término das
matérias, antes das
sugestões de conteúdos
relacionados

Formatos de publicidade
Banner Billboard
970x250 px
Formato exclusivo para desktop no header do site
com altíssima relevância e forte impacto
Pesquisas e relatórios de acessos oferecidos por plataformas
como o Google Analytics indicam uma quantia muito menor de
usuários em dispositivos desktop. Entretanto, estes usuários tem
uma taxa de conversão muito maior, tornando atrativo os
formatos com foco em desktop.

Formatos de publicidade
Banner Horizontal Desktop
850x250 px
Formato exclusivo para desktop
Na mesma linha do banner Billboard, este formato aparece
também exclusivamente no desktop, entre artigos, entre os
destaques na home e em demais divisões de tópicos no site

Formatos de publicidade
Pop up
Sem escapatória:
invariavelmente o usuário irá
se deparar com seu
conteúdo. Mesmo que feche,
desperta a curiosidade e
acaba vendo num segundo
momento.
Este formato é ideal para
ações de curta duração e
grande relevância, como o
lançamento de um
empreendimento ou uma
promoção exclusiva por
exemplo.
Investimento:
R$ 250,00 / 24h

Branded content
Conteúdo de valor!
Essa é a especialidade do Jornal
Razão. Nossa paixão é contar
histórias, gerando conteúdo de
valor para nossos leitores e
relevância para as marcas
parceiras.
O Branded Content do JR é
exibido no destaque
#EMPREENDEDORISMO na
homepage do jornalrazao.com.
Com técnicas SEO e
compartilhamento nas redes
do JR, nossas reportagens
viralizam e geram enorme
retorno para as empresas.

Branded content
Alliance Casas Pré-Fabricadas
A empresa é de Joinville e
abriu sua primeira filial
em Tijucas justamente
por conta da alta
demanda.
Desde a inauguração,
várias casas já foram
entregues no Vale do Rio
Tijucas.
Com as reportagens do
Jornal Razão aliadas à
excelência no
atendimento da Alliance,
a empresa tornou-se
referência na região.

Branded content
O primeiro Driv-Thru de Tijucas
É claro que a
divulgação da
inauguração deste
marco histórico de
Tijucas não poderia
ser feita em outro
lugar, não é mesmo?
O lançamento junto
ao JR foi um sucesso
e consolidou o Jornal
Razão como parceiro
da Mini Kalzone no
Litoral Norte de
Santa Catarina.

A Mini Kalzone optou pelo lançamento
em todas as plataformas do JR,
incluindo a capa da edição impressa

Branded content
Posto da Praça
Um dos maiores Cases de
Sucesso do Jornal Razão.
Desde que assumimos o
marketing e branding da
empresa em Tijucas, o Posto
da Praça galgou espaço e
tornou-se um gigante.
A estrutura ficou pequena
para comportar a demanda
e os proprietários precisaram
investir mais de R$ 1 milhão
em expansão da unidade.
Temos muito orgulho de
fazer parte desta história de
sucesso.

Diretor do Jornal Razão, Lorran
Barentin, com o proprietário do
Posto da Praça, Marlon Zaniolo

Produções e serviços

Criação de sites e landing pages para
empresas e negócios imobiliários
O projeto é elaborado com técnicas SEO e
estratégias de copywriting para persuasão e alta
conversão

Produções e serviços
Drone Tijucas

Levantar um drone é fácil. Difícil é buscar
ângulos inéditos, olhares diferenciados.
Filmar é uma arte. E essa arte é a
especialidade da Drone Tijucas, uma empresa
do Grupo Razão de Comunicação.

Tenha sua marca associada ao veículo de
comunicação que mais cresce no Litoral
Norte de Santa Catarina. Junte-se ao
Jornal Razão!

Saiba mais pelo (48) 98453-0884,
com Lorran Barentin.

