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EM TODAS AS PLATAFORMAS

+ de

2,5 milhões
VISUALIZAÇÕES / MÊS

+ de

30 milhões
VISUALIZAÇÕES / ANO
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O JORNAL
DA SERRA
CATARINENSE
OFERECE

+ de

JORNAL
IMPRESSO
OFF

42 mil
LEITORES / DIA

+ de

1 milhão
LEITORES / MÊS

+ de

13 milhões
LEITORES / ANO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
COLUNAGEM

Pág. dupla

Pág. inteira

Lateral duplo

Rodapé

Noticiário
1 col: 4,8cm
2 col: 10,1cm
3 col: 15,4cm
PÁG.
4 col: 20,7cm
5 col: 26cm

Classificados
1 col: 3,9 cm
2 col: 8,3cm
PÁG. 3 col: 12,7cm
4 col: 17,1cm
5 col: 21,5cm
6 col: 26cm

Lombada: 1,5cm

10col x 34,5cm
53,5 x 34,5cm

Rouba pág.

5col x 34,5cm
26 x 34,5cm

2col x 34,5cm
10,1 x 34,5cm

5col x 5cm
26 x 5cm

Meia pág.

SÃO + DE

290 OPÇÕES

4col x 30cm
20,7 x 30cm
Rodapé duplo

5col x 17cm
26 x 17cm
1/4 pág.

PARA ANUNCIAR

PDF x1-A
CorelDraw x8 ou versão anterior
Ai - cc17 ou versão anterior
Psd - cc17 ou versão anterior

CORES
CMYK
Quando predominar a cor preta, deverá
ser pura (C-0, M-0, Y-0 e K-100)

S/SANGRIA
Cartão visita

Selo

OBSERVAÇÕES
Pode ocorrer variações nos tons das cores
devido à impressão em rotativa e também
pelo papel jornal ser mais poroso.

5col x 10cm
26 x 10cm

3col x 15cm
15,4 x 15cm
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2col x 5cm
10,1 x 5cm

1col x 5cm
4,8 x 5cm

Pode ocorrer uma eleveção da
tonalidade em até 30% mais escuro
devido à impressão em rotativa.

PORTAL
CLMAIS
ON

BILLBOARD
TOPO*
CORREIO
LAGEANO

Anúncios em Pixels veiculados no portal: www
clmais.com.br. Custos em CPM (custos por mil).
Estes anúncios direcionam acesso para o link dos
sites dos clientes e podem ter movimentação.
Divulgue serviços ou ações estratégicas para a sua
promoção.

+ de

26 mil
PAGEVIEWS / DIA

MEIO*

+ de

788 mil
PAGEVIEWS / MÊS

+ de

9 milhões
PAGEVIEWS / ANO

27,20%

FORMATOS
VÍDEO
GIF
JPG

PESO
MÁX. 180K

71,15%

RODAPÉ*

1,65%

Vídeo inbanner pode ser
usado em formatos que
tenham altura igual ou maior
que 250px. Ou seja, pode ser
usado no Retângulo médio, no
Billboard e no HalfPage.
Vídeo normal é quando não
estiver contido dentro de
banner. Ou seja, será entregue
no site um formato de video
sem nenhum tipo de design
junto.

BILLBOARD TOPO* - IMPRESSÃO HOME E INTERNAS
BILLBOARD MEIO* - IMPRESSÃO HOME
BILLBOARD RODAPÉ* - IMPRESSÃO INTERNAS DE NOTÍCIAS

DIMENSÕES

970 X 250 PX

300 X 100 PX
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CABEÇALHO

clmais.com.br

CORREIO
LAGEANO

HALF PAGE

DIMENSÕES

970 X 90 PX

300 X 50 PX

DIMENSÕES

SUPERBANNER

300 X 600 PX

300 X 600 PX

CORREIO
LAGEANO

BANNER VERTICAL
CORREIO
LAGEANO

SUPERBANNER* - IMPRESSÃO HOME

DIMENSÕES
728 X 90 PX

DIMENSÕES
160 X 600 PX
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160 X 600 PX

PAPEL DE PAREDE

INTERSTITIAL

DIMENSÕES

FORMATOS

1920 x 1050 px

VÍDEO
GIF
JPG

PESO
MÁX. 340K

DIMENSÕES
949 X 600 PX

300 X 480 PX

INSTANT ARTICLE

RETÂNGULO MÉDIO

DIMENSÕES
300 X 100 PX
300 x 250 PX

DIMENSÕES
300 X 250 PX

300 X 250 PX

27/2/2018 14:08 - portifólio_CL_final.indd

CLASSIFICADOS
OFF
Caderno encartado no jornal terças-feiras, quintas-feiras e finais de semana.
Segmentado nas sessões que às se enquadram na atividade/negócio.

ANÚNCIO
CENTIMETRADO
Publicidade obedecendo a colunagem do jornal,
conforme Informações Técnicas (ver página 2).

IMÓVEIS
AUTOMÓVÉIS
CAMINHÕES E CAMINHONETES
MOTOS
PET SHOP E ANIMAIS
INFORMÁTICA
SERVIÇOS
CASA & CONSTRUÇÃO
OPORTUNIDADES & NEGÓCIOS
CURSOS
EMPREGOS
COMUNICADOS & PUBLICAÇÃO LEGAL
ORAÇÃO

ANÚNCIOS
DE LINHA
Texto em linha corrida com a primeira
palavra em caixa alta e negritado.
Tamanho máximo de 5 linhas ou 150
caracteres. Com a possibilidade de
outras opções de destaque:
PALAVRAS ADICIONAIS
FUNDO AMARELO
NEGRITO

PUBLICAÇÃO LEGAL (DIÁRIA)
Anúncio com características de
prestação de contas, demonstrativos
contábeis e financeiros, atas e
convocações de assembleias, editais,
comunicados de interresse público ou
de grupos determinados, declarações
de perda de documentos, mudança
de endereço, leilões públicos e
privados e avisos em geral.
DECLARAÇÕES
COMUNICADOS
LEILÕES
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CLASSIFICADOS
ON
ANÚNCIOS EM DESTAQUE:
Imóvel Aluguel

Pavilhão

Anúncios em pacotes especiais, com ou
sem fotos, contratados e administrados
diretamente pelo anunciante. E a possibilidade,
também, de destaque especial.

Experiemente, Anuncie Grátis
por sete dias.
· CENTRO
· 2 vagas gararem

CATEGORIAS

Sob Consulta
Mais detalhes |

PREVIEW ANÚNCIOS
Modo de
Exibição
Filtrar por:

Mais Recentes

COM SISTEMA DE BUSCA
BUSCAR
OK
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ENCARTES
Material promocional do
anunciante encartado
dentro do jornal.

FORMATO
Mínimo: A4 - 29,7x21cm

GRAMATURA
Mínimo: 90g
Máximo: 220g

Material promocional em forma
de cinta envolvendo o jornal.

SO
BRE
CA
PA
Capa promocional
do anunciante colocada
sobre o jornal.
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CINTA
PROMOCIONAL

LARGURA - FECHADA-28,4CM
ABERTO- 57CM (+ COMP. FECHO)

ALTURA
MÁX.
12CM

PRODUTOS
DIFERENCIADOS
MARKETING DE CONTEÚDO

OFF
ON

Conteúdo que não necessariamente tenha relação com a marca, mas com o foco no
público, atraindo, envolvendo e gerando valor e uma percepção positiva da marca.
Objetivando fortalecer o engajamento entre empresa e consumidor e,
consequentemente, exercer uma influência direta para aumentar as vendas.

PUBLIEDITORIAL
Mensagem publicitária sem as característicias
habituais de um anúncio comercial, seguindo o
estilo editorial do veículo.

QUarTa-Feira, 29

| MarÇo | 2017
correio lageano

o
Ramos Ribeiro/Divulgaçã
Fotos: Caroline Andrade

o cliente que consom
e a
carne coopertropas
conhece
a sua procedência
e sua qualidade, por isso faz
questão de
comprar apenas
esta carne.
Segundo o gerente
de departamento de carnes
do Supermercado Martend
al, rogério
Machado, são consum
fiéis e que não abrem idores
mão.
“São pessoas formado
ras
de opinião, conhece
doras
marca e que já pedem da
seus
cortes preferid os.
eles encomend am com
anteced ência para garantir
a compra”,
complementa.
rogério estima que
nalmen te são vendidosemas 25
animais, uma média
de cinco
toneladas comercia
lizadas em
apenas dois dias.

Coopertropas

garante
qualidade na produ
ção de carne
Uma marca genui
namente

alimentam apenas
de pasto. além do
manejo adequado,
sem estresses aos
animais, a carência
camento é respeita
no
medida para que o cliente uso de medi
teza de que está
tenha a cer
ceringerindo uma carne
dos medicamentos.
livre dos efeitos
Segundo a veteriná
dora técnica da coopert
ria e coordenaaoopertro
ropas,
pas, caroline andrade
ribeiro,
ibeiro, isto implica
ramos
em um resultado
evita que futuram
a
ente as pessoas criem longo prazo, e
medicamentos.
resistência aos
> Raças
Raças__ Toda a carne
produzida é provenie
britânicas: angus,
nte de raças
ngus, Hereford e
Devon. elas possuem
racterísticas diferenc
caiais, como a cobertur
maciez e o marmor
a de gordura,
eiro
além
lém disso, a veterinár (gordura entremeada na carne).
ia explica que os machos
trados para evitar
são cascas
a alteração no pH
(potencial hidroge
niônico) da carne,
hidrogee, consequentemen
te, na interferência
da maciez, cobertur
a de gordura, cor,
etc.

Inspeção garante
segurança

e a 13ª costela, na
região lombar. Pela
le
legislação brasileira
, ela
mínimo três milímetros. deve ter no míni
os animais abatidos
pas atingem os níveis da coopertroacabamento e possuem mínimos de aca
em
milímetros. “esta espessur média 4,5 mi
a
é considerada
de nível excelente
e comprova a quali
qualidade do nosso produto”
, complementa a
veterinária.
Depois de 24 horas
que deve ser respeitaddo abate, período
o para a carne fi
ficar fria e descans
ada, ela segue em
um
caminhão frigorífic
o para o Superme
rca
rcado Martendal, onde
é vendida.

Criação de conteúdo qualificado e de relevância para o público
alvo, diretamente relacionado ao universo da marca. Tendo
como principal objetivo fortalecer a marca.

2

vezes por semana
Supermercado Martendo
recebe estoque novo al
da
Coopertropas.
• Pesquisa: A Udesc
realiza uma
pesquisa científica,
pioneira no
Brasil, para comprova
r que a carne
da Coopertropas é
rica em Ômega
3, Ômega 6 e ácido
linoleico. Este
trabalho será concluído
em 2019.
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marketing de conteúdo

ensin o super ior

Excelência

ex

Suzani Rovaris

Para garantir total
segurança na comercialização da carne
bovina, o processo de abate segue
todas as exigênci
sanitárias. além
lém da rigorosa fiscalizaç as
ão
da companhia integrad
a de Desenvolvimento agrícola de
Santa catarina (cidasc), a veterinária
caroline acompan
ha
todos os abates.
este processo é terceiriza
do e realizado pelo frigorífico
Frigofox. “Se a carne
abatida não passar
pelo crivo de qualidade, não vai para
o supermercado”,
afirma ela.
Durante o processo
bertura de gordura, , é medida a coque fica entre a 12ª

34

produtores da
Catarinense são cooperaSerra
dos
e produzem a carne
da
Coopertropas.

ação

o.com.br

Divulg

suzani@correiolagean

ão é de hoje que
as pessoas question
a origem dos alimento
am sobre
s. o mercado consumi
está cada vez mais
dor
exigente e, quando
é carne, as pessoas
o assunto
têm se informado
mais sobre a procedência e a garantia
de qualidade.
Um produto que
está no mercado
se cinco anos conquist
serrano há quaou a confiança dos
por ter qualidade,
consumidores
sabor
carne bovina da cooperte controle de rastreabilidade. a
oopertro
ropas
pas possui diferenç
cionais e de sabor
as nutrique determinam
um padrão de qualidade superior.
Para atingir este
patamar de excelênc
tores são determi
ia, alguns fanantes, assim como
todas as normas.
são
a começar pelo manejo respeitadas
eles
les vivem em ambient
dos
es livres (não confinad animais.
os) e se

BRANDED CONTENT

o estoque é reposto
nas
quartas e quintasfeiras. cortes especiais, como
o Prime
rib (considerada
a parte mais
saborosa da costela
e
cortes mais nobres) um dos
podem
ser solicitados ao
atendente.

serrana e com proce
garantia de segurança
dência oferece aos
alimentar aliada à
seus clientes a
qualidade, sabor e
maciez
Suzani Rovaris

N

Clientes fiéis
consomem
somente a
Coopertropas

58

anos de
fundação

faz da Uniplac
referência para alunos e comunidade

103

aula

63

salas de

laboratórios

92 mil

volumes de livros

46 mil

revistas
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marketing de conte
údo

As raças produzid
as
pelos cooperados
da
Coopertropas são
as britânicas Angus,
Hereford e Devon

Contar uma história de maneira relevante, com palavras chaves
fazendo referência a marca ou produto, criando uma relação
de proximidade entre à empresa e o cliente. Uma boa história
revela a grande vantagem que a marca em questão trouxe para
a vida do consumidor.

2016

6

sab or da ser ra

STORYTELLING

o
Gestã

a instituição está comprometida na
Suzani Rovaris
suzani@correiolageano.com.br

o

mercado de trabalho mudou ao
longo de décadas e, hoje, a mão
de obra qualificada é um critério
importante para a escolha de um profissional. Há bastante tempo a formação
superior conta muito em um currículo.
É por isso que o sucesso deve começar
desde os primeiros passos do acadêmico dentro de uma universidade.
com 58 anos de fundação, a Universidade do Planalto catarinense (Uniplac)
é a instituição de ensino superior mais
antiga de Santa catarina. responsável
pela formação de milhares de profissionais, a universidade tornou-se a segunda família para seus acadêmicos, pois
é
nela que eles encontram alguns valores
que os conduzirão para a futura carreira.
Uma universidade conceituada no
mercado é sustentada por alguns pilares e a qualidade dos cursos é um
dos
principais. Só no ano de 2016, 31 cursos
de graduação foram ofertados para mais
de 3.800 alunos. Todos pautados para
formar mão de obra qualificada e construir lideranças em uma sociedade
que
se moderniza rapidamente, segundo
o
reitor luiz carlos Pfleger.
> Pesquisa_ a Uniplac se destaca,

formação humana, técnico-científico

também, em pesquisa. os projetos
desenvolvidos entre professores e alunos
colocam em prática o que os acadêmicos
estudam na teoria, criando uma ligação
entre os que os teóricos afirmam e como
é a realidade prática. o aluno desperta
o
interesse pelo científico e desenvolve
o
espírito ético e profissional. Mais de
50
projetos deste setor envolveram professores e acadêmicos, e a grande maioria
deles ofereceu bolsas de estudos para
os
alunos.
> Extensão_ além do conhecimento
gerado dentro da sala de aula, estes
cursos proporcionam experiências reais
aos
acadêmicos. os projetos de extensão
são
organizados e executados por meio
de
ações, projetos e programas, vinculados
aos cursos de graduação e pós-graduação
e a pesquisa científica desenvolvida
na
universidade.
a partir destes projetos, a Uniplac
interage com a comunidade, proporcionando às pessoas que não possuem
condições atendimentos gratuitos
nas
mais diversas áreas.
o setor de extensão desenvolveu 217
projetos, em 2016, que atenderam mais
de 35 mil pessoas e envolveram 11.900
pessoas. neste período, mais de
800
alunos foram beneficiados com bolsas
de estudos.

Matheus Avila
escolheu a
Uniplac pela
qualidade de
ensino que
a instituição
oferece

e cultural da comunidade

Acadêmico é atraído pela
qualidade de ensino
Matheus avila, de 21 anos, natural
de lages, é um dos
quase quatro mil acadêmicos que estudam
na Uniplac. ele
está terminando o curso de letras e
pretende trabalhar como professor de ensino superior. “escolhi
o curso de letras
por sempre ter afinidade com as língua
inglesa e portuguesa,
e também pela necessidade do diploma,
que hoje em dia é
fundamental no mercado de trabalho.
gosto tanto da parte da docência quanto da tradução
e revisão de textos, mas
como objetivo principal pretendo ser
professor de ensino
superior.”
Para Matheus, um dos principais fatores
que influenciam
na qualidade do ensino é a grade
de professores. “nesse
sentido, o curso de letras da Uniplac
é bem completo, pois
conta com vários profissionais capacitados”,
complementa.
Um dos fatores que ele mais acha interessante
é a proximidade da universidade com a comunidade,
como os serviços de atendimento gratuito na área
da saúde e judicial, com
o escritório de advocacia modelo.
o importante, para Matheus, é que
na escolha para ingressar em uma universidade, o acadêmico
conheça melhor
a instituição. “eu penso que a maior
parte do
to adquirido na universidade pelo estudante conhecimendepende apenas dele e do quanto ele se dedica.
a responsabilidade da
universidade é proporcionar ao aluno
a estrutura
para realizar pesquisas, bem como encaminhá-lo necessária
para a prática da profissão, para que possa trabalhar
os conhecimentos
teóricos, deste modo, possibilitando
um maior grau de satisfação por parte do acadêmico.”
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FESTA DO PINHÃO
Há 29 anos a Festa Nacional do
Pinhão divulga Lages para todo o Brasil
e atrai milhares de pessoas, celebrando
a tradição de um povo e movimentando
a economia local. A cultura regional
está presente nas exposições de
artesanato, mostrar cultural e de
talentos, além de entretenimento e
nas delícias da gastronomia serrana.
São atrações, que somadas aos shows
nacionais, garantem a diversão em
todos os dez dias do evento.

CASA / ESPAÇO CL
Durante a Festa Nacional do Pinhão, o CL ocupa um espaço
personalizado no Parque de Exposições Conta Dinheiro. Tratase de um excelente ambiente para divulgação da sua marca
e produto, prospecção de negócios e confraternização com
convidados especiais e visitantes do espaço.

MATÉRIAS DIÁRIAS

OFF | ON

Mais de 90 páginas editorias divulgando e registrando os
bastidores e a programação de cada dia, durante a festa.

COBERTURA
A cidade se transforma para
receber os visitantes. Da mesma
forma, o Correio Lageano mobiliza seus
profissionais para fazer a melhor e a
maior cobertura do evento, informar,
oferecer serviços úteis para o público.
Excelente oportunidade para divulgar
sua marca e produtos:

HOTSITE CL PINHÃO
Espaço exclusivo para informar e orientar as pessoas,
sobre todos os detalhes deste que é o maior evento da Serra
Catarinense. Shows de sucesso, infraestrutura, gastronomia,
gente bonita e várias outras atrações estarão à espera do
público, que novamente lotará o Parque de Exposições Conta
Dinheiro e serão destaques deste espaço.

SUPLEMENTO
Conteúdo informativo e de serviços do evento.
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FORMATO
Jornal refilado

ANÚNCIOS
Pág. inteira

CADERNO

Meia pág.

5col x 34,5cm
24 x 34,5cm

5col x 17cm
24 x 17cm

1 col: 4,8cm
2 col: 10,1cm
3 col: 15,4cm
4 col: 20,7cm
5 col: 24cm

PÁG.

CORES
VER PÁG. 2

MARKETING DE CONTEÚDO
INFORME PUBLICITÁRIO
BRANDED CONTENT
STORYTELLING
ANÚNCIOS

EDIÇÃO SEMANAL
O Essencial é um caderno
do CL em formato de revista,
que leva aos seus leitores,
entretenimento, informações
da atualidade e conteúdos que
deixam os finais de semanas
mais leves e interessantes.
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GUIA
TURÍSTICO
DA SERRA
CATARINENSE
FORMATO
10 X 21 CM

TIRAGEM
10 MIL

PATROCÍNIO
Associação direta da marca do anunciante
ao produto. Estratégia de investimento que
possibilita tanto o retorno financeiro como o
institucional para as empresas e instituições
envolvidas.

EDIÇÃO ANUAL
A região é essencialmente turística pelas belezas
naturais e pelo frio intenso, que é um dos maiores
atrativos. A neve, incomum no restante do País, é
registrada todos os anos. Uma das estradas mais
lindas do Mundo, a Serra do Rio do Rastro, é um
dos pontos que mais recebe turistas na região.
Todos esses elementos fazem a Serra Catarinense
ser um procurado destino turístico.
O Guia Turístico da Serra Catarinense é o mais
completo e qualificado material de divulgação
sobre a região. Com pontos turísticos, eventos e
uma completa editoria de serviços com lista de
restaurantes, hospedagens, entre outros.
Fazer parte desse material é aliar a marca da sua
empresa ao mais completo guia turístico da região
e projetar seu nome para novas fronteiras.

ANÚNCIOS / MKT CONTEÚDO
Pág. inteira

Retângulo

GUIA DE BOLSO
L: 10 CM
A: 21 CM

L: 4 CM
A: 2,5 CM

27/2/2018 14:08 - portifólio_CL_final.indd

SERRA
CATARINENSE EM
DESENVOLVIMENTO
EDIÇÃO ANUAL
A economia da Serra contribui de forma efetiva
na produção de riquezas para Santa Catarina. Nos
últimos tempos, a exemplo do Estado, a região
vem passando por transformações com novos
investimentos públicos e privados, incremento
nas exportações, especialização, aplicação de
tecnologia de ponta, entre outros aspectos.
Possui um forte perfil agrícola, com destaque
para a maior produção estadual de maçã. Somase a isso, a expressividade do setor florestal, fator
decisivo para alavancar e consolidar os segmentos
de celulose e papel, madeireiro e moveleiro.
Merece destaque, igualmente, o setor industrial,
principalmente, nas produções metalmecânica,
têxtil, grãos e de alimentos.
A Revista Serra Catarinense em Desenvolvimento
mostra as potencialidades econômicas da
região. Associar sua marca a este produto é a
oportunidade de ampliar o seu alcance e estreitar
seus relacionamentos.

ANÚNCIOS

REVISTA

TIRAGEM
5 MIL

Pág. inteira

PATROCÍNIO

L: 21 CM
A: 27,5 CM

Associação direta da
marca do anunciante ao
produto. Estratégia de
investimento que possibilita
tanto o retorno financeiro
como institucional para as
empresas e instituições
envolvidas.
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PRÊMIO
EMPREENDEDOR
Em 2018, o Prêmio Empreendedor José Paschoal
Baggio comemora 20 anos. O evento é um
dos maiores no segmento empresarial do
Estado e tem por objetivo divulgar o potencial
empreendedor e a diversidade econômica das
empresas da Serra.
Tem como critério de premiação as 50 empresas
que obtiveram os maiores índices de retorno
do ICMS adicionado, contemplando, assim,
os mais diferentes setores e demonstrando a
pluralidade da economia local, como florestal,
alimentos, supermercados, metalmecânico, têxtil,
comércio, química, logística, energia, mineração,
entre outros. Recebem, também, a premiação
na categoria Destaque Empreendedor, outras 5
empresas por suas iniciativas de criatividade,
gestão e inovação.

SUPLEMENTO
Especial com a apresentação do case
das empresas homenageadas, junto à
análise setorial. Este conteúdo é um perfil
econômico da Serra Catarinense e evidencia
a capacidade produtiva que a região possui.
Participar deste produto é mais que uma
estratégia de marketing, é agregar valor
e credibilidade à reputação de sua marca,
além de estar visível entre os maiores nomes
do meio empresarial e de líderes dos mais
diversos segmentos.

OFF
ON

PATROCÍNIO
Associação direta da
marca do anunciante ao
produto. Estratégia de
investimento que possibilita
tanto o retorno financeiro
como institucional para as
empresas e instituições
envolvidas.

ANÚNCIOS
Pág. inteira

Meia pág.
Meia pág.

5col x 34,5cm
24 x 34,5cm
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5col x 17cm
24 x 17cm

SUPLEMENTOS
ESPECIAIS
Cadernos especiais
que podem envolver a
cobertura de eventos
ou divulgação de
produtos, serviços,
cases de sucesso e
datas comemorativas.
Podendo ser
desenvolvido 100%
pela equipe de projetos
do CL (textos, fotos,
artes e diagramação)
ou em parceria com a
sua equipe.

SU
PLE
MEN
TOS

FORMATO TABLÓIDE
JORNAL: 27,5cm x 37,5cm
Com refile 35,5 x 26cm

PRODUÇÃO
Equipe CL
Impressão CL
Encarte
Bônus de 500
exemplares extras
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PUBLICAÇÃO
EDITORIAL
As mais de 17 mil edições do jornal Correio Lageano que registram a
história da região há quase 8 décadas, como único jornal diário da Serra,
e os diversos trabalhos editorias publicados, entre livros, suplementos,
anuários, guias e revistas, comprovam que o mesmo é referência em
produção de conteúdo qualificado.
Possui Editora exclusiva para Projetos Especiais, ampla estrutura de
jornalismo e profissionais da área de marketing que contemplam as
seguintes etapas:

PRODUÇÃO
Definição de pautas
Produção de Textos e Fotos
Tratamento de Imagens
Revisão ortográfica
Edição do conteúdo
Projeto Gráfico
Criação de artes e infográficos
Diagramação
Impressão
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