
Antenado a tudo que acontece, o portal de notícias Click Guarulhos, lançado em 2015, 
solidificou-se rapidamente como o canal de participação popular em Guarulhos, através 
do qual a população se manifesta, reivindicando atenção das autoridades, obtendo assim 
a solução de muitos problemas.

Todas as matérias publicadas na Revista Guarulhos (RG) e na Weekend são reproduzidas 
no portal, ampliando os motivos para que o Click tenha se tornado leitura obrigatória para 
quem quer ficar bem informado sobre a cidade, além de notícias de interesse geral.

O Click Guarulhos pode ser acessado em desktops, smartphones e tablets, com visual 
atual e fácil navegabilidade.

As postagens do Click Guarulhos são compartilhadas no Facebook e no Instagram, 
ampliando o alcance das notícias e possibilitando ampla interatividade com os internautas.

Para envio de queixas, sugestões e opiniões sobre a cidade, a população dispõe 
livremente do WhatsApp (011) 98849-7425.

Sua marca exposta no portal de notícias mantido 
pelo mais tradicional grupo de comunicação de Guarulhos, 
com credibilidade e 39 anos no mercado editorial da cidade.

M
ID

IA
 K

IT
 2

0
2

1



Dados de 2019



Banner
325x325px

Banner
730x200px

Banner
1024x250px

Editorias

Notícias
em destaque

Logotipo
do anunciante

CONHEÇA
O PORTAL



Tanto para a publicidade institucional quanto para o lançamento 
de promoções e campanhas pontuais, o Click Guarulhos é um 

veículo ágil e de credibilidade.
Com mínimo investimento, sua marca, seus produtos e serviços 
serão vistos 24 horas por dia, de uma forma inovadora, que dá 

tratamento democrático a todos os anunciantes.
São várias as alternativas de visualização.

Banner 325 x 325 = R$ 2.600 por mês

Banner 730 x 200 = R$ 3.200 por mês

Banner 1024 x 250 = R$ 2.600 por mês

Banner interno 325 x 325 = R$ 2.600 por mês

Preço especial para 3 banners da home + interno = R$ 8.800,00 por mês

TABELA
DE PUBLICIDADE

EXPOSIÇÃO NA CAPA
logotipo no topo

banner 325x325px
banner 730x200px

banner 1024x250px

EXPOSIÇÃO INTERNA
logotipo no topo

banner 325x325px


