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O portaljnn.com é um portal de notícias, criado no dia 14 de dezembro de 2007. Ele foi

criado na plataforma do blogger e somente no início de 2008 foi então dado forma ao

primeiro layout do site com até então nome de JacarezinhoNaNet.

Com o passar dos anos, o portal sempre inovou e criava maior conteúdo próprio de

interesse público. Em 2010 o agora portaljnn passou a pertencer a empresa JDS

Comunicação.

Com notícias sempre apuradas da melhor forma possível respeitando sempre a ética e o

profissionalismo, o portaljnn trás diariamente temas que são de interesse público, além de

artigos dos mais renomados autores da cidade, região e do País.

O Mural de Recados também é um atrativo a mais para os leitores diários do site, que

utilizam o espaço para compra, venda, troca, além é claro de dar opiniões sobre os mais

diversos assuntos.

Quem somos



Fonte: Google Analytics

Período: 1/12/16 a 31/12/16



Já recebemos diversos prêmios nos anos de 2010,

2011, 2012, 2014 e 2016.

As reportagens do portaljnn, assim como fotos já foram

publicadas pelos maiores meios de comunicação do

País.

Nossas fotos já foram exibidas nas emissoras de TV:

SBT, Band, Rede Record e Globo, regional, estadual e

até nacionalmente.

Tivemos também publicações nossas nos jornais

Gazeta do Povo, Folha de Londrina, Metro, Brasil Post,

além do portal R7 da Rede Record, UOL e G1 da Rede

Globo.

Também já tivemos foto publicada na Revista Época.

Constantemente temos servido de base para

reportagens dos maiores veículos da região.

Reconhecimento



1. Os anúncios são visualizados 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias

por ano em qualquer lugar e plataforma;

2. A publicidade online é a que mais cresce no Brasil e no mundo;

3. Você pode atingir seu público-alvo com a melhor relação de custo/benefício;

4. 87% dos internautas utilizam a rede para pesquisar produtos e serviços;

5. A cada dia mais as pessoas procuram por produtos e serviços na rede;

6. Se você ainda não está anunciando seu produto / serviço na internet, é melhor

repensar sua estratégia.

Porque anunciar ?



Modelos de espaços



Investimentos

Banner Tamanho Posição Pagamento Periodicidade Valor

Topo 170x100 pixels
Ao lado logo do 

portal
Mensal Online 24 horas R$ 100,00

Cabeçalho 150x35 pixels
Abaixo do logo do 

portal
Mensal

Online 24 horas
R$ 90,00

Lateral destaque

grande
335x75 pixels Acima dos artigos Mensal

Online 24 horas
R$ 85,00

Lateral destaque 

médio
160x60 pixels

Abaixo dos artigos 

e acima dos 

vídeos

Mensal
Online 24 horas

R$ 70,00

Destaque meio 85x45 pixels
Abaixo das 

notícias principais
Mensal

Online 24 horas
R$ 25,00

Lateral pequeno 160x60 pixels
Abaixo dos vídeos 

e acima das fotos
Mensal

Online 24 horas
R$ 45,00

Abaixo mural de 

recados
300x60 pixels

Abaixo do mural 

de recados
Mensal

Online 24 horas
R$ 60,00



Parceiros

Já anunciaram ou ainda anunciam



(43) 3525-4232 | 99933-3680

portaljnn@gmail.com portaljnn@portaljnn.com

Rua Cel. Batista, 595, centro - Jacarezinho/PR

Vincule sua marca ao portal mais atualizado de 

Jacarezinho e região


