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São Paulo, 01 de Julho de 2015 

  

 

Estão disponíveis as cotas de patrocínio para a comunicação do Distrito 4420 para 

o ano rotário 2015-2016. Através deste patrocínio o anunciante tem o privilégio de 

mostrar seu produto ou serviço a um público muito seleto composto por rotarianos do 

Distrito, e por outros leitores que tem acesso à comunicação feita pelo Distrito em suas 

três regiões: capital, litoral e ABC. Ao mesmo tempo o anunciante colabora com o Distrito 

viabilizando ações que beneficiam diversos projetos em prol da sociedade. 

 

 

Veículo Alcance Descrição Preço Mensal** 

Revista 

Carta Mensal 

 

2500 exemplares 

 
(revista impressa com 

envio por correio) 

4ª capa (+BÔNUS) R$ 3.000,00 

2ª ou 3ª capa (+BÔNUS) R$ 2.000,00 

Página inteira indeterminada (+BÔNUS) R$ 1.500,00 

Meia página indeterminada R$ 900,00 

Site do Distrito 

na Internet 

40.000 visitantes 

por mês 

Anúncio fixo com 290 x 200 pixels em 

local indeterminado na página inicial 
(com link para o site do anunciante) 

R$ 2.000,00 

Banner rotativo* com 466 x 58 pixels no 

topo de todas as páginas do site  
(inclui a página inicial dos mini-sites de 

todos os 79 clubes do Distrito) (com link) 

R$ 900,00 

Anúncio rotativo* com 290 x 100 pixels 

em local indeterminado na página 

inicial (com link para o site do anunciante) 

R$ 500,00 

Boletim 

Quinzenal do 

Distrito 

2000 destinatários 

por edição 

 
(envio por e-mail) 

Banner rotativo* com 466 x 58 pixels no 

topo do boletim (sem link) 
R$ 900,00 

Anúncio fixo com 270 x 186 pixels em 

local indeterminado (com link) 
R$ 500,00 

*Rotativo: Alterna com banners ou anúncios de outros patrocinadores ou contendo mensagens rotárias. 

**Preços para CONTRATO com compromisso e vigência mínima de 6 meses 

Anúncio avulso sem contrato ou compromisso: adicional de 50%, com pagamento adiantado 

“Preço MENSAL” significa: 1 edição da Carta Mensal, ou 1 mês contínuo no site, ou 2 edições do boletim  

BÔNUS: Anúncio rotativo 290 x 100 pixels em local indeterminado na primeira página do site do Distrito. 

 

 

Contatos: 

 

Celeste Franceschinelli – Secretaria do Distrito – secretaria@rotary4420.org.br 

Marcelo Carvalho – Comissão de Imagem Pública – webmaster@rotary4420.org.br 

 


