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Quem somos

Tudo o que acontece no Rio Grande
do Sul está no Agora. Desde
informações de trânsito e previsão do
tempo até notícias sobre a política e
a economia do Estado.
Somos 100% digitais e fazemos
parte da vanguarda da comunicação
do século XXI.

“

Construímos nossas
relações pela
comunicação, com
informações precisas e
prestação de serviço,
gerando visibilidade, valor,
relevância e credibilidade.

“

Um veículo dinâmico, multiplataforma
e de linguagem acessível a todos os
públicos, esse é o Agora no RS.

O que fazemos
• Jornalismo local e hiperlocal;
• Prestação de serviço sobre o
cotidiano da cidade;
• Informações segmentadas para
nichos de mercado;
• Conexão de marcas e pessoas por
meio de soluções integradas de
mídia.

Em qualquer
plataforma

O que somos

Sites de notícias de Porto
Alegre com conteúdo próprio*

2º maior site de notícias
de Porto Alegre com
conteúdo próprio e
100% gratuito

•

GaúchaZH (possui assinatura);

•

Correio do Povo;

•

Jornal do Comércio (possui assinatura);

•

Agora no RS;

•

Rádio Guaíba.

*Baseado em estimativas de tráfego do Alexa/Amazon

Ao alcance de todos
• O conteúdo de Agora no RS é
acessível em qualquer plataforma.
• O Agora foi desenvolvido para ser
mobile first, ou seja, 100%
otimizado para acesso por meio de
qualquer dispositivo.
• Nossa plataforma é adaptada a
qualquer tamanho de display e
especialmente às telas de celulares.

Nossas marcas

Lançado em 2013, o Agora no RS cresce a
cada mês e já se tornou um dos portais de
notícias mais acessados em Porto Alegre.
Nossa sintonia com o público é resultado
de um projeto editorial que privilegia a
prestação de serviços aos leitores e a
cobertura independente dos fatos mais
importantes do Rio Grande do Sul.

Páginas do Agora no Trânsito
no portal, Twitter e Facebook.

O Agora no Trânsito acompanha os
deslocamentos dos gaúchos. Em tempo
real, publica dicas para os motoristas.
Atualiza notícias sobre o trânsito nas ruas
de Porto Alegre e nas rodovias do Rio
Grande do Sul.
No verão, faz a cobertura da ida e volta
às praias do Litoral Norte, atualizando as
informações de hora em hora.

Páginas do Agora no Tempo
no portal, Twitter e Facebook.

O Agora no Tempo ajuda os gaúchos a
se programarem e se prepararem para o
dia-a-dia e para quando o tempo mudar.
Diariamente, informa a previsão do tempo
para as cidades do Rio Grande do Sul.
Publica alertas de órgãos públicos sobre
a situação meteorológica do Estado,
permitindo aos leitores saber se haverá
chuva ou sol, frio ou calor.

A paixão por viagens fez a administradora
Rô Klafke e o jornalista Vitor Pereira
criarem o Sem Roteiro.
Trata-se de um blog de viagens fora do
convencional, pois não mostra somente os
pontos turísticos por onde a dupla passa.
O casal conta os melhores roteiros que os
lugares podem proporcionar, buscando
opções turísticas pertinho do público
gaúcho ou até no outro lado do mundo.

Quando chega o verão, o foco dos gaúchos
volta-se ao Litoral Norte do Estado. Então,
é época de Verão Agora.
De dezembro a março, o Agora no RS tem
uma sessão para informar os leitores sobre
tudo que envolve o período de férias.
As ações do Verão Agora contemplam o
cotidiano e a programação especial nas
praias. Nos fins de semana, há cobertura
reforçada da movimentação nas estradas.

Ação Empresarial
A sessão destaca as notícias institucionais,
levando aos gaúchos informações e
curiosidades sobre novos produtos e
serviços, bem como dicas de eventos.
Economia Agora
É o canal de transmissão ao grande público
das novidades do mercado financeiro e das
ações de companhias e empresas para
movimentar a economia e fomentar a
geração de emprego e renda no Estado.

18-24 anos

25-34 anos

14% 27%

mulheres

35-44 anos

45-54 anos

55-64 anos

19%

13%

61%

39% homens

14%

65 ou mais

12%

Dados: TailTarget, Navegg e Google Analytics; março 2020

Perfil do público

Raio-X da Audiência
Estados

Cidades do RS

Rio Grande do Sul: 80%

Porto Alegre: 47%

São Paulo: 5%

Canoas: 5%

Santa Catarina: 4%

Pelotas: 3%

Paraná: 4%

Caxias do Sul: 2%

Rio de Janeiro: 1%

Santa Maria: 2%

Outros Estados: 6%

Outras cidades do RS: 41%
Dados: TailTarget, Navegg e Google Analytics; março de 2020

Principais interesses do público

Casa e
Construção

Automóveis

Saúde

Entretenimento
e cultura

Negócios
e serviços

Economia e
finanças

Vestuário
e moda

Imóveis

Eletrodomésticos

Viagens e
turismo

Comidas
e bebidas

Tecnologia

Perfil dos leitores:

- Procuram na web dicas e serviços;
- Ávidos por conteúdos de moda e turismo;

- Compram ou pesquisam itens;
- Preservam hábitos.

Fonte de dados: Navegg, outubro 2019

Conheça as categorias e produtos pelos quais a audiência de Agora no RS demonstrou maior intenção de
consumo. Essa métrica é computada levando em consideração as ações dos internautas que demonstram
intenção de comprar determinado produto.

Agora no RS em números
Usuários

Páginas por sessão

1,71 (média)

565.715

Sessões
793.304

Dispositivos

90%

Tempo na página

1min57seg

9%

Visualizações de página
1.357.458

1%

Público nas redes sociais
100 mil seguidores

90 mil seguidores

8 mil seguidores

Grupos para entrega de
notícias direto ao usuário

+350 inscritos*

Mais de 14 mil
dispositivos habilitados**

Os números de Facebook, Instagram e Twitter referem-se à soma dos seguidores das contas
vinculadas ao Agora no RS.
*O YouTube não é uma plataforma utilizada diariamente.
**Tratam-se de dispositivos habilitados por seus utilizadores para receberem notificações via push.

Diante da pandemia de coronavírus, o
Agora no RS adotou condições especiais.

Confira a seguir

TIPO

Display

Conteúdo
de marca

FORMATO

VALORES*

UN. VENDA

Retângulo (300x250)

R$ 15

CPM

Mobile banner médio (300x100)

R$ 12

CPM

Billboard (970x250)

R$ 18

CPM

Super Leaderboard (970x90)

R$ 15

CPM

Cabeçalho (728x90)

R$ 13

CPM

EXTRAS

Publicidade nativa 1**

R$ 600

Por publicação

Facebook + Twitter

Publicidade nativa 2**

R$ 800

Por publicação

FB + Twitter + Instagram

Publicidade nativa 3**

R$ 700

Por publicação

Publicidade nativa 4**

Em breve

Por publicação

Links externos

R$ 250

Um link externo

Link adicional

R$ 250

Por link adicional

Combo tudo em um

R$ 1.500

FB + Twitter + IG + WA

Por publicação

*Condição válida durante a pandemia de coronavírus.
Observações
- Faturamento: 15 DFM;
- Reservas: 2 dias úteis antes da veiculação, até as 15h;
- Entrega do material: 1 dia útil antes da veiculação, até as 16h;
- Acréscimo de 20% por determinação e 30% por exclusividade

- CPM: Custo por mil impressões;
- ** Mediante aprovação da Redação (adequação editorial);
- Em caso de dúvida, consultar através do e-mail: comercial@agoranors.com

Entre em contato
Por e-mail:
comercial@agoranors.com
Para mais informações:
https://agoranors.com/anuncie

