
Mídia Kit



Dolce Morumbi® é um portal de conteúdo e um 

veículo de comunicação para divulgação dos mais 

variados interesses que possam trazer informações 

relevantes ao leitor. 

Nossas matérias abrangem temas diversos: 

atualidades, cultura, lazer, saúde, educação, 

cidadania, negócios, serviços, eventos, utilidade 

pública e tantos outros cujo conteúdo possa trazer 

informação relevante, útil e confiável ao leitor. 

Com um estilo de comunicação objetivo, de visual 

agradável, significativo, leve e descontraído, 

confere credibilidade naquilo que é publicado e 

anunciado.

Oferecemos um espaço de conexão entre pessoas e 

entre negócios, promovendo a troca de experiências 

através da divulgação de suas ideias e 

oportunidades.

Dolce Morumbi® Divulgando interesses para um 

público que cada vez mais valoriza os dele.



✓ Marca com 
credibilidade 
de 20 anos

✓ Páginas com 
visualizações diárias 
por um público 
qualificado de alto 
poder aquisitivo

✓ Alto índice de 
visualização de seus 
anúncios por taxa de 
impressão

✓ Publicações de 
conteúdo variado para 
um público abrangente

✓ Prestígio e valorização 
de sua marca

Porquê divulgar na



* Média mensal

dolcemorumbi.com

+5,000
Visitantes Únicos*

+7,500
Visualizações*

+200,000
Alcance

Redes Sociais

+3,400
Assinantes

+90,000
Envios*

Newsletter

Presença Online
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Publicidade

Anuncie nos artigos, 

na Newsletter e em 

nossas Redes 

Sociais diariamente 

dando visibilidade de 

suas ofertas em 

diversas campanhas 

ao longo do mês



Publieditorial
Demonstre que conhece bem o seu mercado e que está 
preparado para ofertar o que há de melhor para o seu público, 
aproveitando também para dar dicas e sugestões, mostrando 
sua autoridade no assunto.

Publicamos seu texto e o patrocinamos em nossas Redes 
Sociais com uma divulgação que chegar a 20 mil impressões a 
um público estiado de 5 mil pessoas ao mês.

Artes para divulgação 
em feed e stor ies em 

Redes Sociais



Patrocínio
Patrocinar uma página de seção ou coluna significa associar 
sua marca a temas relevantes ao seu mercado e dar 
visibilidade de seus produtos e serviços a um público 
segmentado.

Sua marca oferece um conteúdo seleto e aparece nas páginas 
das matérias e na seção específica, permitindo uma 
exposição maior com a diversidade de matérias.



Publicidade no Portal Dolce Morumbi®
Formatos dos banners para divulgação:

• 1080 x 1080 pixels – para divulgação no Portal, Newsletter e em 
feeds de Redes Sociais;

• 1200 x 300 pixels – para divulgação no Portal e em Newsletter 
banner

• 1080 x 1920 pixels – para divulgação em Stories de Facebook e 
Instagram

Investimento

• Plano Premium:
• Divulgação de 1 banner na página de post (publicação dos 

artigos) do portal dolcemorumbi.com por 30 dias de forma Fixa 
ou por Pop-up

• No envio de Newsletter diário por 30 dias no quadro “Painel”
• Em feeds de Redes Sociais Facebook, Instagram, Twitter, 

LinkedIn, Google Meu Negócio e Telegram.
• Em stories de Redes Sociais Facebook e Instagram
• Ao longo do período, o banner pode ser substituído 

semanalmente
• Divulgação patrocinada em Redes Sociais Facebook e Instagram

por 28 dias consecutivos (podendo ser dividido em até 4 
campanhas – 1 por banner)

Valor: R$ 550,00/mês

• Plano Especial:
• Divulgação de 1 banner na página de post (publicação dos 

artigos) do portal dolcemorumbi.com por 30 dias de forma 
Compartilhada em Carrossel

• No envio de Newsletter diário por 30 dias no quadro Painel
• Em feeds de Redes Sociais Facebook, Instagram, Twitter, 

LinkedIn, Google Meu Negócio e Telegram.
• Em stories de Redes Sociais Facebook e Instagram
• Ao longo do período, o banner pode ser substituído 

semanalmente
• Divulgação patrocinada em Redes Sociais Facebook e Instagram

por 14 dias consecutivos (podendo ser dividido em até 2 
campanhas – 1 por banner) 

Valor: R$ 450,00/mês



• Plano Básico:
• Divulgação de 1 banner na página de post (publicação dos 

artigos) do portal dolcemorumbi.com por 30 dias de forma 
Compartilhada em Carrossel

• No envio de Newsletter diário por 30 dias no quadro Painel
• Em feeds de Redes Sociais Facebook, Instagram e Twitter
• Ao longo do período, o banner pode ser substituído 

semanalmente

Valor: R$ 250,00/mês

Observações:

• Arte dos banners deve ser fornecida pelo anunciante

• CTA (Call-to-Action) possível em nossas divulgações no portal e 
Newsletter. CTA em Redes Sociais, apenas naquelas cuja função 
de inserção de link esteja disponível; links fornecidos para uso em 
CTA serão averiguados em relação à segurança de acesso de 
usuário e dados.

• A exibição padrão para Pop-up é orientada em 10% de rolagem 
da página ou 5 segundos após carregada, porém sua 
parametrização pode ser definida pelo anunciante.

• A divulgação patrocinada inicia-se, por padrão, no dia seguinte à 
publicação do anúncio (banner) para um público adulto acima de 
18 anos e abrange um raio de 5km do Portal do Morumbi, em 
São Paulo/SP; esta configuração pode resultar entre 8.000 e 
16.000 impressões tendo, em média de 10% a 12% de 
engajamento (visualizações, likes, comentários etc.); porém seu 
período, público etário e abrangência podem ser definidos, 
opcionalmente, pelo contratante, podendo atingir outros 
resultados.



Publieditorial no Portal Dolce Morumbi®
Matéria para publicação no Portal Dolce Morumbi com divulgação 
pelas suas Redes Sociais Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, 
Google Meu Negócio e Telegram. 

Esta publicação é única (por matéria) e tem uma divulgação 
patrocinada por 7 dias consecutivos nas redes Facebook e Instagram.  

Investimento:

• Plano A: R$ 400,00/por matéria com pauta e texto enviado pelo 
contratante

• Plano B: R$ 600,00/por matéria com texto redigido pela 
Touchédigital*
(*Agência de marketing operadora da marca Dolce Morumbi)
Para este plano realizamos um briefing da pauta junto ao 
contratante para o desenvolvimento do texto

Para campanhas editoriais, textos quinzenais, para um período 
acima de 30 dias, o valor unitário por matéria fica a R$ 300,00 no 
Plano A e R$ 500,00 no Plano B

Observações:

• Solicitamos material para editoração como logotipos e imagens 
para ilustração, além de endereços (links) de redes sociais para 
menção no artigo.

• Artes para divulgação são desenvolvidas para publicação no 
Portal e divulgação em Feeds e Stories para Redes Sociais e 
Newsletter.

• A divulgação patrocinada inicia-se, por padrão, no dia seguinte à 
publicação da matéria para um público adulto acima de 18 anos e 
abrange um raio de 5km do Portal do Morumbi, em São 
Paulo/SP; esta configuração pode resultar entre 8.000 e 16.000 
impressões tendo, em média de 10% a 12% de engajamento 
(visualizações, likes, comentários etc.); porém seu período, 
público etário e abrangência podem ser definidos, 
opcionalmente, pelo contratante, podendo atingir outros 
resultados.



Patrocínio de conteúdo No Portal Dolce 
Morumbi®
Possibilidade de patrocinar o conteúdo de uma seção ou coluna.

O patrocínio garante visibilidade de anúncio de produtos e serviços 
na página da seção ou coluna patrocinada e também na página de 
artigos diários do portal.

Os formatos dos anúncios pode ser definido pelo patrocinador, assim 
como sua localização nos artigos (início, meio ou final do artigo –
pop-up também disponível). Os anúncios podem ter links para 
landing pages do patrocinador e visibilidade de suas Redes Sociais.

O patrocinador pode enviar suas pautas e conteúdos ou patrocinar 
conteúdos da pauta da curadoria da Dolce Morumbi®.

O valor dos patrocínios pode variar conforme o conteúdo e a 
recorrência de publicação e tem planos a partir de R$ 1.500,00.

Solicite uma proposta indicando sua demanda e enviamos um
orçamento.



Faça um contato e 
saiba como fazer

11 94872 3788

Anuncie e publique seus 
interesses na

Solicite orçamento pelo e-mail

publicidade@dolcemorumbi.com

ou pelo WhatsApp

mailto:publicidade@dolcemorumbi.com


Divulgando Interesses

Dolce Morumbi é marca registrada da

touchedigital.com.br

© 2022 Todos os direitos reservados

dolcemorumbi.com


