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Apresentação

Nos últimos anos, o BOOM da internet passou a fazer parte do cotidiano dos consumidores do mundo 

inteiro. Segundo a Target Group Index a internet é o terceiro maior veículo de mídia acessada pelo brasileiro.

Desde 2005, o Blog Repiquete no Meio do Mundo, divulga em seu conteúdo, diariamente, notícias, artigos, 

eventos locais e histórias do cotidiano, escrito por Alcilene Cavalcante, administradora, jornalista e pós-

graduada em estratégia e por colaboradores. 

Hoje, o blog rompeu barreiras, transformando-se em um dos sites mais visitados do Estado, não perdendo a 

sua essência e característica, acrescentando agora conteúdo publicitário. Sua grande audiência tornou o 

Repiquete no Meio do Mundo atrativo comercialmente, pois seus leitores demandavam dicas de 

restaurantes, lojas, serviços e produtos, já que a interatividade é um dos pontos fortes do blog.



A Internet é o 3º meio de maior penetração no Brasil

Fonte: Target Group Index - 2013
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Por que anunciar no Repiquete no Meio do Mundo?

Milhares de acessos diários.  

O Repiquete no Meio do Mundo tem um público que 

além de formador de opinião é consumidor ativo de 

produtos e serviços.

Redes Sociais/Compartilhamento - As redes sociais se tornaram parte da vida de 

mais de 80% dos usuários de internet e todo o conteúdo que interessa esse 

público, pode ser compartilhado. É o atual boca a boca, turbinado pela tecnologia, 

que pode fazer do dia pra noite uma empresa ou marca famosa.



Por que anunciar no Repiquete no Meio do Mundo?

Custos acessíveis - sua empresa pode anunciar no Blog. Há várias formas, com 

preços variados, que se encaixam no orçamento e público do cliente. 

Mensuração de Resultados - O cliente pode ter acesso ao número de visitantes que 

o nosso site obteve enquanto seu anúncio estiver disponível. Isso permite medir os 

resultados alcançados, a partir da publicidade realizada. Além de possibilitar um 

melhor entendimento do mercado e descobrir novos potenciais clientes e 

demanda de produtos.

Disponibilidade - Seu anúncio pode ser visualizado 24 horas, por dia e sua empresa 

localizada no Google a qualquer momento.



Espaços Publicitários

Banner

Banner horizontal 730x100 pixels



Espaços Publicitários
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Espaços Publicitários
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Banner Vertical 315x600 pixels
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Anuncie em nosso site e tenha melhores resultados
Av. Almirante Barroso, 691 - Centro
Macapá - Amapá - Brasil

(96) 3222-0926 / 98111-0807

contato@alcilenecavalcante.com.br

www.alcilenecavalcante.com.br/alcileneblog
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