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TRANSFORME
VISIBILIDADE EM
OPORTUNIDADES 
DE NEGÓCIO

As publicações da Federação das Indústrias As publicações da Federação das Indústrias As publicações da Federação das Indústrias As publicações da Federação das Indústrias As publicações da Federação das Indústrias As publicações da Federação das Indústrias As publicações da Federação das Indústrias 
do Estado de Santa Catarina - FIESC são do Estado de Santa Catarina - FIESC são do Estado de Santa Catarina - FIESC são do Estado de Santa Catarina - FIESC são do Estado de Santa Catarina - FIESC são do Estado de Santa Catarina - FIESC são do Estado de Santa Catarina - FIESC são 
destinadas a empresários, grandes industriais, destinadas a empresários, grandes industriais, destinadas a empresários, grandes industriais, destinadas a empresários, grandes industriais, destinadas a empresários, grandes industriais, destinadas a empresários, grandes industriais, destinadas a empresários, grandes industriais, 
profissionais liberais, formadores de opinião profissionais liberais, formadores de opinião profissionais liberais, formadores de opinião profissionais liberais, formadores de opinião profissionais liberais, formadores de opinião 
e a outros segmentos representativos do estado. e a outros segmentos representativos do estado. e a outros segmentos representativos do estado. e a outros segmentos representativos do estado. e a outros segmentos representativos do estado. 
O perfil das publicações e dos espaços O perfil das publicações e dos espaços O perfil das publicações e dos espaços 
publicitários estão voltados a áreas como: publicitários estão voltados a áreas como: publicitários estão voltados a áreas como: 

Economia, Investimento, Comércio Internacional, Economia, Investimento, Comércio Internacional, Economia, Investimento, Comércio Internacional, Economia, Investimento, Comércio Internacional, 

Negócios, Energia, Meio Ambiente, Sustentabilidade, Negócios, Energia, Meio Ambiente, Sustentabilidade, Negócios, Energia, Meio Ambiente, Sustentabilidade, Negócios, Energia, Meio Ambiente, Sustentabilidade, 

Logística, Produção Agrícola e Animal, Infraestrutura Logística, Produção Agrícola e Animal, Infraestrutura Logística, Produção Agrícola e Animal, Infraestrutura Logística, Produção Agrícola e Animal, Infraestrutura 

e Transporte, entre outras.e Transporte, entre outras.e Transporte, entre outras.

A FIESC oferece espaços publicitários - de caráter institucional e 

relacionados a negócios – nas suas publicações impressas e no 

Portal FIESCnet. Diariamente, estas soluções despertam a atenção 

do mercado para as empresas e produtos associados à nossa marca. 

E é justamente toda essa visibilidade que o Midia kit FIESC oferece 

para a sua empresa.

PRESENÇA EM TODAS AS REGIÕES DE SC

VISIBILIDADE NO SETOR INDUSTRIAL

PÚBLICO-ALVO QUALIFICADO E INFLUENTE

EXCELENTE RECALL NO SETOR INDUSTRIAL

MAIS DE 1,1 MILHÃO DE ACESSOS ANUAIS NA WEB

MAIS DE 200 MIL ENVIOS MENSAIS DA NEWSLETTER
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TRANSFORME
VISIBILIDADE EM
OPORTUNIDADES 
DE NEGÓCIO

A FIESC oferece espaços publicitários - de caráter institucional e 

relacionados a negócios – nas suas publicações impressas e no 

Portal FIESCnet. Diariamente, estas soluções despertam a atenção 

do mercado para as empresas e produtos associados à nossa marca. 

E é justamente toda essa visibilidade que o Midia kit FIESC oferece 

para a sua empresa.

PRESENÇA EM TODAS AS REGIÕES DE SC

VISIBILIDADE NO SETOR INDUSTRIAL
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EXCELENTE RECALL NO SETOR INDUSTRIAL

MAIS DE 1,1 MILHÃO DE ACESSOS ANUAIS NA WEB
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SANTA CATARINA
EM DADOSEM DADOSEM DADOSEM DADOSEM DADOS

A publicação apresenta o potencial econômico A publicação apresenta o potencial econômico A publicação apresenta o potencial econômico A publicação apresenta o potencial econômico A publicação apresenta o potencial econômico A publicação apresenta o potencial econômico A publicação apresenta o potencial econômico 
de Santa Catarina e a importância contextual da de Santa Catarina e a importância contextual da de Santa Catarina e a importância contextual da de Santa Catarina e a importância contextual da de Santa Catarina e a importância contextual da de Santa Catarina e a importância contextual da de Santa Catarina e a importância contextual da 
sua indústria. Com mais de 20 anos de mercado, sua indústria. Com mais de 20 anos de mercado, sua indústria. Com mais de 20 anos de mercado, sua indústria. Com mais de 20 anos de mercado, sua indústria. Com mais de 20 anos de mercado, 
o estudo oferece informações estratégicas por o estudo oferece informações estratégicas por o estudo oferece informações estratégicas por o estudo oferece informações estratégicas por o estudo oferece informações estratégicas por 
meio de vasto conteúdo, como dados meio de vasto conteúdo, como dados meio de vasto conteúdo, como dados meio de vasto conteúdo, como dados 
estatísticos, indicadores econômicos e sociais, estatísticos, indicadores econômicos e sociais, estatísticos, indicadores econômicos e sociais, estatísticos, indicadores econômicos e sociais, 
subsidiando tomadas de decisões e melhorias no subsidiando tomadas de decisões e melhorias no subsidiando tomadas de decisões e melhorias no subsidiando tomadas de decisões e melhorias no 
ambiente de negócios. Os espaços publicitários ambiente de negócios. Os espaços publicitários ambiente de negócios. Os espaços publicitários ambiente de negócios. Os espaços publicitários 
da publicação possibilitam a realização de da publicação possibilitam a realização de da publicação possibilitam a realização de 
comunicação por segmento de negócios.comunicação por segmento de negócios.comunicação por segmento de negócios.

Público-alvo: empresários, diretores, gerentes, Público-alvo: empresários, diretores, gerentes, Público-alvo: empresários, diretores, gerentes, 
investidores, empreendedores e consultores.investidores, empreendedores e consultores.investidores, empreendedores e consultores.

O SANTA CATARINA EM DADOS É O ANUÁRIO MAIS 
COMPLETO SOBRE A ECONOMIA CATARINENSE. 
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35%
Grande Florianópolis

20%
Vale do Itajaí19%

Norte
Catarinense

11%
Oeste

Catarinense

9%
Sul

Catarinense

3%
Serra

Catarinense
3%

Região 
Sudeste Brasil

Obs: o mapeamento da distribuição por região não inclui as publicações 
distribuídas nos eventos realizados pela FIESC

Referência no setor industrial 

DISTRIBUIÇÃO
EMPRESAS POR REGIÃO

DISTRIBUIÇÃO
EMPRESAS POR 
SETORES

15% 
Eventos 

FIESC

13% 
Mercado 

Corporativo

12% 
Outras 

Instituições

8% 
Diretoria FIESC8% 

Parlamentares 
e Secretarias 

de Estado

13% 13% 13% 13% 
12%8% 12%12%12%8% 

8%8%8%
7% 

Têxtil e Vestuário6% 
Construção Civil

4% 
Federações, 
Associações, 

Institutos, 
Fundações e 

Conselhos 
de Classes, 

Órgãos Diversos

5% 
Madeira5% 

Alimentos5% 
Metalúrgica5% 

Mecânica

3% 
Minerais 

não Metálicos

4% 
Plásticos

Categoria Espaço Dimensão Formato Benefícios Adicionais

Tiragem: 1.500
Periodicidade: Anual
Envio da Arte: Mês de Junho
Lançamento: Mês de Julho
Páginas: 151

Especifi cações técnicas:
Margens - 5mm
Sangra - 5mm
Rodapé - sem sangra

Diamante 
2ª Capa
3ª Capa

21 x 29,7cm
21 x 29,7cm

TIFF 300 dpi
TIFF 300 dpi

10 exemplares + 1 espaço rodapé
+ Pdf na versão digital

Ouro Página inteira A4 21 x 29,7cm TIFF 300 dpi 5 exemplares + Pdf na versão digital

Prata Meia página A4 21 x 14,8cm TIFF 300 dpi Pdf na versão digital

Bronze Rodapé 14,2 x 3cm TIFF 300 dpi Pdf na versão digital

Categoria

Diamante + Banner página principal FIESCnet (6 meses)*

Ouro + Banner página principal FIESCnet (6 meses)*

Diamante + Banner página setorial FIESCnet (6 meses)*

Ouro + Banner página setorial FIESCnet (6 meses)*

* As especifi cações técnicas das categorias do Pacotes 
Integrados Exclusivos - “Impresso + Digital” são as mesmas da 
tabela acima.  O banner da página principal e setorial FIESCnet 
se enquadra na categoria Ouro, semestral. 
(Ver dimensão e especifi cações do anúncio nas páginas 12 e13).

Pacotes Integrados Exclusivos - "Impresso + Digital"

INVESTIMENTO



DESEMPENHO E PERSPECTIVAS
DA INDÚSTRIA CATARINENSEDA INDÚSTRIA CATARINENSEDA INDÚSTRIA CATARINENSEDA INDÚSTRIA CATARINENSEDA INDÚSTRIA CATARINENSEDA INDÚSTRIA CATARINENSEDA INDÚSTRIA CATARINENSEDA INDÚSTRIA CATARINENSEDA INDÚSTRIA CATARINENSE

A publicação aborda os investimentos realizados A publicação aborda os investimentos realizados A publicação aborda os investimentos realizados A publicação aborda os investimentos realizados A publicação aborda os investimentos realizados A publicação aborda os investimentos realizados A publicação aborda os investimentos realizados 
por indústrias catarinenses e as projeções para o por indústrias catarinenses e as projeções para o por indústrias catarinenses e as projeções para o por indústrias catarinenses e as projeções para o por indústrias catarinenses e as projeções para o por indústrias catarinenses e as projeções para o por indústrias catarinenses e as projeções para o 
próximo triênio, além de congregar informações próximo triênio, além de congregar informações próximo triênio, além de congregar informações próximo triênio, além de congregar informações próximo triênio, além de congregar informações 
sobre o comportamento econômico, abordando sobre o comportamento econômico, abordando sobre o comportamento econômico, abordando sobre o comportamento econômico, abordando sobre o comportamento econômico, abordando 
temas como comércio internacional, emprego, temas como comércio internacional, emprego, temas como comércio internacional, emprego, temas como comércio internacional, emprego, temas como comércio internacional, emprego, 
vendas e produção. Com mais de 10 anos de vendas e produção. Com mais de 10 anos de vendas e produção. Com mais de 10 anos de vendas e produção. Com mais de 10 anos de 
mercado, consolida-se como uma importante mercado, consolida-se como uma importante mercado, consolida-se como uma importante mercado, consolida-se como uma importante 
ferramenta de pesquisa econômica dos investiferramenta de pesquisa econômica dos investiferramenta de pesquisa econômica dos investi-
mentos industriais em Santa Catarina.mentos industriais em Santa Catarina.mentos industriais em Santa Catarina.

Público-alvo: empresários, diretores, gerentes, Público-alvo: empresários, diretores, gerentes, Público-alvo: empresários, diretores, gerentes, 
investidores, empreendedores e consultores investidores, empreendedores e consultores investidores, empreendedores e consultores 
financeiros.financeiros.financeiros.
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58%
Grande Florianópolis

9%
Vale do Itajaí8%

Norte
Catarinense

7%
Oeste

Catarinense
7%
Sul

Catarinense4%
Serra 

Catarinense

7%
Região

 Sudeste Brasil Obs: o mapeamento da distribuição por região não inclui as publicações 
distribuídas nos eventos realizados pela FIESC

Mais representatividade para a sua marca 

DISTRIBUIÇÃO
EMPRESAS POR REGIÃO

DISTRIBUIÇÃO
EMPRESAS 
POR SETORES

28% 
Eventos 

FIESC

20% 
Mercado 

Corporativo
12% 

Diretoria 
FIESC

8% 
Outras 

Instituições

28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

12% 12% 12% 
8%8%8%8%

6% 
Federações, 

Associações, Institutos, 
Fundações e Conselhos de Classes, 

Órgãos Diversos

14% 
Sindicatos 
Industriais

12% 
Parlamentares
e Secretarias

do Estado

Categoria Espaço Dimensão Formato Benefícios Adicionais

Tiragem: 1.000
Periodicidade: Anual
Envio da Arte: Mês de Março
Lançamento: Mês de Abril
Páginas:  59

Especifi cações técnicas:
Margens - 5mm
Sangra - 5mm
Rodapé - sem sangra

Rubi Logomarca na capa; 3ª Capa e        
3 páginas inteiras A4 

Ver abaixo TIFF 300 dpi 100 exemplares + Pdf na versão digital

Diamante 
2ª Capa
3ª Capa

21 x 29,7cm
21 x 29,7cm

TIFF 300 dpi
TIFF 300 dpi

10 exemplares + 1 espaço rodapé
+ Pdf na versão digital

Ouro Página inteira A4 21 x 29,7cm TIFF 300 dpi 5 exemplares + Pdf na versão digital

Prata Meia página A4 21 x 14,8cm TIFF 300 dpi Pdf na versão digital

Bronze Rodapé 14,2 x 3cm TIFF 300 dpi Pdf na versão digital

Categoria

Diamante + Banner página principal  FIESCnet (6 meses)*

Ouro + Banner página principal  FIESCnet (6 meses)*

Diamante + Banner página setorial FIESCnet (6 meses)*

Ouro + Banner página setorial FIESCnet (6 meses)*

* As especifi cações técnicas das categorias do Pacotes Integrados 
Exclusivos - “Impresso + Digital” são as mesmas da tabela acima.  
O banner da página principal e setorial FIESCnet se enquadra na 
categoria Ouro, semestral. 
(Ver dimensão e especifi cações do anúncio nas páginas 12 e13).

Pacotes Integrados Exclusivos - "Impresso + Digital"

INVESTIMENTO



ANÁLISE DO COMÉRCIO
INTERNACIONAL CATARINENSEINTERNACIONAL CATARINENSEINTERNACIONAL CATARINENSEINTERNACIONAL CATARINENSEINTERNACIONAL CATARINENSEINTERNACIONAL CATARINENSEINTERNACIONAL CATARINENSEINTERNACIONAL CATARINENSEINTERNACIONAL CATARINENSE

A mais nova publicação na área de comércio A mais nova publicação na área de comércio A mais nova publicação na área de comércio A mais nova publicação na área de comércio A mais nova publicação na área de comércio A mais nova publicação na área de comércio A mais nova publicação na área de comércio 
exterior da FIESC, a “Análise do Comércio exterior da FIESC, a “Análise do Comércio exterior da FIESC, a “Análise do Comércio exterior da FIESC, a “Análise do Comércio exterior da FIESC, a “Análise do Comércio exterior da FIESC, a “Análise do Comércio exterior da FIESC, a “Análise do Comércio 
Internacional Catarinense”, realizada de modo Internacional Catarinense”, realizada de modo Internacional Catarinense”, realizada de modo Internacional Catarinense”, realizada de modo Internacional Catarinense”, realizada de modo Internacional Catarinense”, realizada de modo Internacional Catarinense”, realizada de modo 
pioneiro pela FIESC, faz uma análise aprofundada pioneiro pela FIESC, faz uma análise aprofundada pioneiro pela FIESC, faz uma análise aprofundada pioneiro pela FIESC, faz uma análise aprofundada pioneiro pela FIESC, faz uma análise aprofundada 
do panorama do comércio exterior.do panorama do comércio exterior.do panorama do comércio exterior.do panorama do comércio exterior.

Publicação anual que apresenta a evolução do Publicação anual que apresenta a evolução do Publicação anual que apresenta a evolução do Publicação anual que apresenta a evolução do 
comércio internacional catarinense,  auxilia na comércio internacional catarinense,  auxilia na comércio internacional catarinense,  auxilia na comércio internacional catarinense,  auxilia na 
formulação de políticas públicas destinadas ao formulação de políticas públicas destinadas ao formulação de políticas públicas destinadas ao formulação de políticas públicas destinadas ao 
fomento do comércio internacional brasileiro e, fomento do comércio internacional brasileiro e, fomento do comércio internacional brasileiro e, 
particularmente, de Santa Catarina.particularmente, de Santa Catarina.particularmente, de Santa Catarina.

Público-alvo: empresários, diretores, gerentes, Público-alvo: empresários, diretores, gerentes, Público-alvo: empresários, diretores, gerentes, Público-alvo: empresários, diretores, gerentes, 
investidores, empreendedores, profissionais de investidores, empreendedores, profissionais de investidores, empreendedores, profissionais de 
comércio exterior e consultores.comércio exterior e consultores.comércio exterior e consultores.
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Categoria Espaço Dimensão Formato Benefícios Adicionais

Tiragem: 1500
Periodicidade: Anual
Envio da Arte: Mês de Maio
Lançamento: Mês de Junho 
Páginas: 108

Especifi cações técnicas:
Margens - 5mm
Sangra - 5mm
Rodapé - sem sangra

Rubi
Logomarca na capa; 3ª Capa e 
3 páginas inteiras A4

Ver abaixo TIFF 300 dpi
100 exemplares
+ Pdf na versão digital

Diamante 
2ª Capa
3ª Capa

21 x 29,7cm
21 x 29,7cm

TIFF 300 dpi
TIFF 300 dpi

10 exemplares + 1 espaço rodapé
+ Pdf na versão digital

Ouro Página inteira A4 21 x 29,7cm TIFF 300 dpi 5 exemplares + Pdf na versão digital

Prata Meia página A4 21 x 14,8cm TIFF 300 dpi Pdf na versão digital

Bronze Rodapé 14,2 x 3cm TIFF 300 dpi Pdf na versão digital

INVESTIMENTO

1% 
Minerais não 

Metálicos

43% 
Eventos 

Corporativos 
FIESC

9% 
Mercado 

Corporativo

9% 
Instituições 

Diversas

8% 
Indústrias 
Diversas

7% 
Serviços de 
Comércio 
Exterior

4% 
Alimentos e 

Bebidas

4% 
Diretoria 
Regional 

FIESC

3% 
Madeira e 
Mobiliário 

3% 
Têxtil e 

Vestuário

2% 
Metalúrgico

2% 
Máquinas, 

Equipamentos 
e Peças

2% 
Construção 

Civil

1% 
Químico

43% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 9%9% 9% 8%8%8%8%7%7%

1% 
Plástico e 
Borracha

1% 
Logística

1% 
Associações 
Comerciais e 

Industriais de SC

Categoria

Diamante + Banner página principal  FIESCnet (6 meses)*

Ouro + Banner página principal  FIESCnet (6 meses)*

Diamante + Banner página setorial FIESCnet (6 meses)*

Ouro + Banner página setorial FIESCnet (6 meses)*

* As especifi cações técnicas das categorias do Pacotes Integrados 
Exclusivos - “Impresso + Digital” são as mesmas da tabela acima.  
O banner da página principal e setorial FIESCnet se enquadra na 
categoria Ouro, semestral. (Ver dimensão e especifi cações do 
anúncio nas páginas 12 e 13).

Pacotes Integrados Exclusivos - "Impresso + Digital"

Ideal para quem busca novos mercados

DISTRIBUIÇÃO
EMPRESAS 
POR SETORES

DISTRIBUIÇÃO
EMPRESAS POR 
REGIÃO

Obs: o mapeamento da distribuição por região não inclui as publicações 
distribuídas nos eventos realizados pela FIESC

2%
Distrito 
Federal

4%
Serra 

Catarinense

6%
Região 

Sudeste Brasil

10%
Oeste 

Catarinense

12%
Sul 

Catarinense

13%
Grande 

Florianópolis

22%
Norte 

Catarinense

31%
Vale do Itajaí



GUIA DA INDÚSTRIA SCGUIA DA INDÚSTRIA SCGUIA DA INDÚSTRIA SCGUIA DA INDÚSTRIA SCGUIA DA INDÚSTRIA SCGUIA DA INDÚSTRIA SCGUIA DA INDÚSTRIA SCGUIA DA INDÚSTRIA SCGUIA DA INDÚSTRIA SC

O Guia da Indústria é o cadastro mais completo O Guia da Indústria é o cadastro mais completo O Guia da Indústria é o cadastro mais completo O Guia da Indústria é o cadastro mais completo O Guia da Indústria é o cadastro mais completo O Guia da Indústria é o cadastro mais completo O Guia da Indústria é o cadastro mais completo 
do setor industrial catarinense, com mais de seis do setor industrial catarinense, com mais de seis do setor industrial catarinense, com mais de seis do setor industrial catarinense, com mais de seis do setor industrial catarinense, com mais de seis do setor industrial catarinense, com mais de seis do setor industrial catarinense, com mais de seis 
mil indústrias representadas em 24 setores mil indústrias representadas em 24 setores mil indústrias representadas em 24 setores mil indústrias representadas em 24 setores mil indústrias representadas em 24 setores 
econômicos. A publicação reúne informações econômicos. A publicação reúne informações econômicos. A publicação reúne informações econômicos. A publicação reúne informações econômicos. A publicação reúne informações 
estratégicas dos principais segmentos da estratégicas dos principais segmentos da estratégicas dos principais segmentos da estratégicas dos principais segmentos da 
indústria, serviços e fornecedores, funcionando indústria, serviços e fornecedores, funcionando indústria, serviços e fornecedores, funcionando indústria, serviços e fornecedores, funcionando 
como um eficiente canal de comunicação com a como um eficiente canal de comunicação com a como um eficiente canal de comunicação com a como um eficiente canal de comunicação com a 
indústria para quem busca novas oportunidades indústria para quem busca novas oportunidades indústria para quem busca novas oportunidades indústria para quem busca novas oportunidades 
de mercado.de mercado.de mercado.

Público-alvo: empresários, diretores, gerentes, Público-alvo: empresários, diretores, gerentes, Público-alvo: empresários, diretores, gerentes, Público-alvo: empresários, diretores, gerentes, 
investidores, empreendedores e consultores.investidores, empreendedores e consultores.investidores, empreendedores e consultores.
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Referência no setor industrial 

COMPOSIÇÃO DO GUIA 
EMPRESAS POR REGIÃO

COMPOSIÇÃO DO GUIA - PORTE DAS INDÚSTRIAS

36%
Vale do Itajaí

24%
Norte

Catarinense

15%
Sul

Catarinense
12%
Oeste

Catarinense

10%
Grande 

Florianópolis

3%
Serra

Catarinense

59%
Micro

26%
Pequenas

11%
Médias

4%
Grandes

COMPOSIÇÃO DO GUIA 
EMPRESAS POR 
ATIVIDADES

14%
Vestuário/
Calçados

11%
Alimentos11%

Madeira10%
Outros9%

Metalúrgica8%
Mobiliário

7%
Editorial/
Gráfica

7%
Minerais

não metálicos7%
Civil 

Construção
6%

Mecânico6%
Têxtil4%

Plástico

Categoria Espaço Dimensão Formato Benefícios Adicionais
Tiragem: 3.000
Periodicidade: Anual
Envio da Arte: Novembro 2014
Lançamento: Janeiro 2015
Páginas: 675

Especifi cações técnicas:
Margens - 5mm
Sangra - 5mm
Rodapé - sem sangra

Ouro Página inteira** 205 x 27,5cm TIFF 300 dpi
2 exemplares 
+ Banner por 3 meses no Guia on-line

Categoria

Ouro + Banner página principal  FIESCnet (6 meses)*

Ouro + Banner página setorial  FIESCnet (6 meses)*

* As especifi cações técnicas das categorias do Pacotes Integrados 
Exclusivos - “Impresso + Digital” são as mesmas da tabela acima.  O banner 
da página principal FIESCnet se enquadra na categoria Ouro, semestral. 
(Ver dimensão e especifi cações do anúncio na páginas 12 e 13).
**Abertura das seções introdutivas da FIESC

INVESTIMENTO

Pacotes Integrados Exclusivos - "Impresso + Digital"
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PORTAL PORTAL PORTAL FIESCNETFIESCNETFIESCNETFIESCNETFIESCNETFIESCNETFIESCNETFIESCNETFIESCNET
A indústria catarinense on-line, em tempo real 

Navegação rápida, design intuitivo e muita informação a serviço Navegação rápida, design intuitivo e muita informação a serviço Navegação rápida, design intuitivo e muita informação a serviço Navegação rápida, design intuitivo e muita informação a serviço Navegação rápida, design intuitivo e muita informação a serviço Navegação rápida, design intuitivo e muita informação a serviço Navegação rápida, design intuitivo e muita informação a serviço Navegação rápida, design intuitivo e muita informação a serviço Navegação rápida, design intuitivo e muita informação a serviço Navegação rápida, design intuitivo e muita informação a serviço 
do setor industrial.do setor industrial.do setor industrial.

Disponibilizando dados preciosos da indústria, estudos, publicações, Disponibilizando dados preciosos da indústria, estudos, publicações, Disponibilizando dados preciosos da indústria, estudos, publicações, Disponibilizando dados preciosos da indústria, estudos, publicações, Disponibilizando dados preciosos da indústria, estudos, publicações, Disponibilizando dados preciosos da indústria, estudos, publicações, Disponibilizando dados preciosos da indústria, estudos, publicações, Disponibilizando dados preciosos da indústria, estudos, publicações, Disponibilizando dados preciosos da indústria, estudos, publicações, Disponibilizando dados preciosos da indústria, estudos, publicações, 
notícias e entrevistas, o novo Portal FIESCnet contabilizou mais de      notícias e entrevistas, o novo Portal FIESCnet contabilizou mais de      notícias e entrevistas, o novo Portal FIESCnet contabilizou mais de      notícias e entrevistas, o novo Portal FIESCnet contabilizou mais de      notícias e entrevistas, o novo Portal FIESCnet contabilizou mais de      notícias e entrevistas, o novo Portal FIESCnet contabilizou mais de      notícias e entrevistas, o novo Portal FIESCnet contabilizou mais de      notícias e entrevistas, o novo Portal FIESCnet contabilizou mais de      notícias e entrevistas, o novo Portal FIESCnet contabilizou mais de      notícias e entrevistas, o novo Portal FIESCnet contabilizou mais de      
1,1 milhão de acessos em 2013* e passou a oferecer opções de espaços 1,1 milhão de acessos em 2013* e passou a oferecer opções de espaços 1,1 milhão de acessos em 2013* e passou a oferecer opções de espaços 1,1 milhão de acessos em 2013* e passou a oferecer opções de espaços 1,1 milhão de acessos em 2013* e passou a oferecer opções de espaços 1,1 milhão de acessos em 2013* e passou a oferecer opções de espaços 1,1 milhão de acessos em 2013* e passou a oferecer opções de espaços 1,1 milhão de acessos em 2013* e passou a oferecer opções de espaços 1,1 milhão de acessos em 2013* e passou a oferecer opções de espaços 1,1 milhão de acessos em 2013* e passou a oferecer opções de espaços 
publicitários setoriais em áreas como: economia, energia, internacional, publicitários setoriais em áreas como: economia, energia, internacional, publicitários setoriais em áreas como: economia, energia, internacional, publicitários setoriais em áreas como: economia, energia, internacional, publicitários setoriais em áreas como: economia, energia, internacional, publicitários setoriais em áreas como: economia, energia, internacional, publicitários setoriais em áreas como: economia, energia, internacional, publicitários setoriais em áreas como: economia, energia, internacional, publicitários setoriais em áreas como: economia, energia, internacional, 
logística e meio ambiente e sustentabilidade.logística e meio ambiente e sustentabilidade.logística e meio ambiente e sustentabilidade.logística e meio ambiente e sustentabilidade.logística e meio ambiente e sustentabilidade.logística e meio ambiente e sustentabilidade.logística e meio ambiente e sustentabilidade.logística e meio ambiente e sustentabilidade.

12 MÍDIA KIT

Categoria Espaço Dimensão Período
Especi� cações técnicas para todo portal:
Tamanho máximo do arquivo: 200 kb
Formato: jpg
Tempo: 10 segundos
Topo: 1 slot com espaço para 1 banner fi xo
Rodapé: 2 slots com espaços para 1 banner fi xo cada.

Rubi Banner fixo 985x105 pixels Diário

Ouro Banner fi xo 468x60 pixels
Anual
Semestral
Trimestral

INVESTIMENTO

Página Principal 1,1 milhão de visualizações em 2013* 



A indústria catarinense on-line, em tempo real 
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Investimento em páginas setoriais

Categoria Espaço Dimensão Período

Rubi Banner fixo 985x105 pixels Diário

Ouro Banner fi xo 468x60 pixels Anual
Semestral

Economia 90 mil visualizações de páginas em 2013*

Categoria Espaço Dimensão Período

Rubi Banner fixo 985x105 pixels Diário

Ouro Banner fi xo 468x60 pixels Anual
Semestral

Logística 16 mil visualizações de páginas em 2013*

Categoria Espaço Dimensão Período

Rubi Banner rotativo 940x60 pixels Diário

Diamante Banner rotativo 580x248 pixels
Anual
Semestral

Ouro Banner rotativo 468x60 pixels Anual
Semestral

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Tamanho máximo do arquivo: 200kb
Formato: jpg  /  Tempo: 10 segundos
Rubi - Topo: 1 slot com espaço para banners rotativos 
Diamante - Meio: 1 slot com espaço para banners rotativos 
Ouro - Rodapé: 2 slots com espaço para banners rotativos

Categoria Espaço Dimensão Período

Rubi Banner fixo 985x105 pixels Diário

Ouro Banner fi xo 468x60 pixels Anual
Semestral

Energia 11 mil visualizações em 2013*

Categoria Espaço Dimensão Período

Rubi Banner fixo 985x105 pixels Diário

Ouro Banner fi xo 468x60 pixels Anual
Semestral

Meio Ambiente 13 mil visualizações de páginas em 2013*

Categoria Espaço Dimensão Período

Rubi Banner fixo 985x105 pixels Diário

Ouro Banner fi xo 468x60 pixels Anual
Semestral

Internacional 49 mil visualizações de páginas em 2013*

*Período de 01/01/2013 a 31/12/2013

Categoria Espaço Dimensão Período

Ouro Banner fi xo 171x75 pixels
Anual
Semestral

Centro de Eventos FIESC 11 mil visualizações em 2013*

PORTAL 
SUSTENTABILIDADE

ACESSE
� escnet.com.br/sustentabilidade

NOVO



NEWSLETTER  NEWSLETTER  NEWSLETTER  NEWSLETTER  NEWSLETTER  
NOTÍCIAS ON-LINENOTÍCIAS ON-LINENOTÍCIAS ON-LINENOTÍCIAS ON-LINENOTÍCIAS ON-LINENOTÍCIAS ON-LINENOTÍCIAS ON-LINENOTÍCIAS ON-LINENOTÍCIAS ON-LINE
A indústria também produz conteúdo

A FIESC mantém uma mailing list atualizada, com cerca de 2.4 milhões A FIESC mantém uma mailing list atualizada, com cerca de 2.4 milhões A FIESC mantém uma mailing list atualizada, com cerca de 2.4 milhões A FIESC mantém uma mailing list atualizada, com cerca de 2.4 milhões A FIESC mantém uma mailing list atualizada, com cerca de 2.4 milhões A FIESC mantém uma mailing list atualizada, com cerca de 2.4 milhões A FIESC mantém uma mailing list atualizada, com cerca de 2.4 milhões A FIESC mantém uma mailing list atualizada, com cerca de 2.4 milhões A FIESC mantém uma mailing list atualizada, com cerca de 2.4 milhões A FIESC mantém uma mailing list atualizada, com cerca de 2.4 milhões A FIESC mantém uma mailing list atualizada, com cerca de 2.4 milhões 
envios / ano, promovendo assim um canal direto de comunicação envios / ano, promovendo assim um canal direto de comunicação envios / ano, promovendo assim um canal direto de comunicação envios / ano, promovendo assim um canal direto de comunicação envios / ano, promovendo assim um canal direto de comunicação envios / ano, promovendo assim um canal direto de comunicação envios / ano, promovendo assim um canal direto de comunicação envios / ano, promovendo assim um canal direto de comunicação envios / ano, promovendo assim um canal direto de comunicação envios / ano, promovendo assim um canal direto de comunicação envios / ano, promovendo assim um canal direto de comunicação 
com a sociedade. A newsletter também divulga ações promocionais, com a sociedade. A newsletter também divulga ações promocionais, com a sociedade. A newsletter também divulga ações promocionais, com a sociedade. A newsletter também divulga ações promocionais, com a sociedade. A newsletter também divulga ações promocionais, com a sociedade. A newsletter também divulga ações promocionais, com a sociedade. A newsletter também divulga ações promocionais, com a sociedade. A newsletter também divulga ações promocionais, com a sociedade. A newsletter também divulga ações promocionais, com a sociedade. A newsletter também divulga ações promocionais, com a sociedade. A newsletter também divulga ações promocionais, 
produtos e serviços para diversos grupos de interesse do setor produtos e serviços para diversos grupos de interesse do setor produtos e serviços para diversos grupos de interesse do setor produtos e serviços para diversos grupos de interesse do setor produtos e serviços para diversos grupos de interesse do setor produtos e serviços para diversos grupos de interesse do setor produtos e serviços para diversos grupos de interesse do setor produtos e serviços para diversos grupos de interesse do setor produtos e serviços para diversos grupos de interesse do setor produtos e serviços para diversos grupos de interesse do setor 
industrial catarinense.industrial catarinense.industrial catarinense.industrial catarinense.industrial catarinense.

Público-alvo: industriários, empresários, empreendedores, Público-alvo: industriários, empresários, empreendedores, Público-alvo: industriários, empresários, empreendedores, Público-alvo: industriários, empresários, empreendedores, Público-alvo: industriários, empresários, empreendedores, Público-alvo: industriários, empresários, empreendedores, Público-alvo: industriários, empresários, empreendedores, Público-alvo: industriários, empresários, empreendedores, Público-alvo: industriários, empresários, empreendedores, Público-alvo: industriários, empresários, empreendedores, Público-alvo: industriários, empresários, empreendedores, 
gerentes, consultores, imprensa, formadores de opinião e gerentes, consultores, imprensa, formadores de opinião e gerentes, consultores, imprensa, formadores de opinião e gerentes, consultores, imprensa, formadores de opinião e gerentes, consultores, imprensa, formadores de opinião e gerentes, consultores, imprensa, formadores de opinião e gerentes, consultores, imprensa, formadores de opinião e gerentes, consultores, imprensa, formadores de opinião e gerentes, consultores, imprensa, formadores de opinião e gerentes, consultores, imprensa, formadores de opinião e 
grupos de interesse do setor industrial.grupos de interesse do setor industrial.grupos de interesse do setor industrial.grupos de interesse do setor industrial.grupos de interesse do setor industrial.grupos de interesse do setor industrial.grupos de interesse do setor industrial.grupos de interesse do setor industrial.

Benefício adicional para os anunciantes do veículo Newsletter. 

Anúncio vinculado ao informativo “in BUSINESS” do Centro 
Internacional de Negócios da FIESC, para 11.000 assinantes/mês. 
O público-alvo são indústrias e empresas na área de comércio 
exterior, exportação e importação e demais grupos de interesse.

CONSULTE-NOS SOBRE CONDIÇÕES 
ESPECIAIS DE CROSS MÍDIA E ANÚNCIOS 
PERSONALIZADOS.

Telefone: 48 3231.4215
E-mail: anuncie@fiescnet.com.br

ACESSE
fiescnet.com.br
(aba: serviços / publicidade).

Validade da proposta: 31/12/2014.

Observações: 
A arte do anúncio é de responsabilidade do anunciante; 
Todo anúncio deverá ser aprovado previamente pela FIESC.
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Categoria Espaço Dimensão Período
Especi� cações:
Tamanho máximo do arquivo: 200 kb
Formato: Imagem.jpg
Topo Esquerda: 2 slots com espaço para 2 banners fi xos

Ouro  Banner fi xo 171x75 pixels
Anual
Semestral
Trimestral

INVESTIMENTO

Envio mensal de 200 mil e-mails - Periodicidade: Semanal



A indústria também produz conteúdo

CONSULTE-NOS SOBRE CONDIÇÕES 
ESPECIAIS DE CROSS MÍDIA E ANÚNCIOS 
PERSONALIZADOS.

Telefone: 48 3231.4215
E-mail: anuncie@fiescnet.com.br

ACESSE
fiescnet.com.br
(aba: serviços / publicidade).

Validade da proposta: 31/12/2014.

Observações: 
A arte do anúncio é de responsabilidade do anunciante; 
Todo anúncio deverá ser aprovado previamente pela FIESC.
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Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi
Florianópolis - SC - CEP 88034-001

fiescnet.com.br


