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O GUIA PARA OS  
BONS MOMENTOS DA 

VIDA



Guia da Semana
CONTEÚDO PREMIUM
Uma marca especializada em revelar o que há 
de melhor e mais instigante na maior cidade 
da América Latina.

• Viagens
• Gastronomia
• Receitas
• Restaurantes
• Bares
• Na Cidade
• Shows
• Cinema
• Filmes e séries
• TV 
• Teatro
• Exposição
• Saúde e Bem-Estar
• Moda e Beleza
• Casa e Decoração
• Mundo Pet

4 MM
UVs/mês

6 MM
PVs/mês

93% 85%
Acesso por telefone origem das visitas é orgânica

FAIXA ETÁRIA CLASSE

66% 34% 679M fãs

16M seguidores

16M seguidores

Fonte: Guia da Semana
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Viagens
Turismo é o segundo canal de maior 
audiência do Guia da Semana.  
Traz conteúdos sobre viagens  
nacionais, internacionais.

Gastronomia
O canal de Gastronomia traz todas 
as informações sobre eventos 
gastronômicos em SP, resenhas sobre 
novos restaurantes, dicas de onde 
comer, além de conteúdos sobre receitas 
para estimulas os leitores a também 
cozinhar em casa. Também trazemos os 
melhores e novos bares da cidade

Na Cidade
Aqui você encontra tudo o que acontece 
de interessante, inteligente e bacana, 
além de muitas dicas de passeios 
culturais gratuitos e imperdíveis em SP

Canais Guia da Semana



Cinema
O canal traz todas as novidades 
cinematográficas, como filmes em cartaz, 
estreias, sinopses, trailers e críticas. 

Canais Guia da Semana

Na TV
Nosso canal TV também tem grande 
audiência. Entre os conteúdos mais 
acessados destacam-se os resumos de 
novelas, cenas especiais e dicas para não 
perder nada do que está acontecendo na 
TV aberta.

Filmes e Séries 
Tudo sobre as famosas séries, filmes e 
documentários produzidos e exbidos com 
exclusividade para plataformas famosas 
como Netflix ou Amazon Prime.



Exposição
O canal Exposição traz informações 
sobre as exposições mais relevantes em 
cartaz, assim como conteúdos sobre 
arte e cultura de um modo geral.

Shows
O canal de shows traz informações 
diárias sobre apresentações nacionais 
e internacionais. Destaca os shows 
imperdíveis que vão rolar na semana, 
as apresentações internacionais que 
vem para o Brasil, conteúdos sobre os 
principais festivais, artistas consagrados 
e dicas de música.

Canais Guia da Semana

Saúde e Bem Estar
Acompanhamos todas as tendências 
para se levar uma vida mais saúdável. 
Traz conteúdos com dicas de exercícios, 
receitas, além de informações 
importantes para quem busca uma  
vida mais leve



Canais Guia da Semana

Casa e Decoração
As últimas têndências de decoração 
para deixar seu ambiente ainda mais 
confortável, aconchegante ou funcional.

Moda e Beleza
Este canal traz as informações 
essenciais para quem acompanha  
as últimas tendências da moda, além 
de valiosas dicas sobre beleza, novos 
cortes de cabelo e dicas e tendências  
de maquiagem.

Mundo Pet
Traz dicas, produtos e serviços  
para nossos melhores amigos de  
quatro patas!



O Guia da Semana possui naturalmente, uma 
identificação de público e grande sinergia editorial. 



E o conteúdo 
do Guia da 

Semana 
figura entre 
os primeiros 
resultados 
na busca 
orgânica, 

comprovando 
sua relevância.



Branded Content



Branded Content
Somos especialistas em harmonizar conteúdo e marca 
potencializando as estratégias de posicionamento no mundo digital

FACEBOOK
Conteúdos promovidos 

por publishers, em nome 
das marcas, tem mais 

engajamento do que marcas 
promovendo conteúdos  

por conta própria



VÍDEOS

GALERIA DE FOTOSMATÉRIAS

TRANSMISSÃO AO VIVO

STORIES 
PATROCINADAS 

PARA A 
PLATAFORMA 

GOOGLE 
DISCOVERY

Branded Content | FORMATOS



Branded Content | INTEGRAÇÃO COM AS REDES SOCIAIS



Branded Content
Editoria exclusiva da marca, com envelopamento de mídia e alinhamento editorial



Stories patrocinadas 
O Google disponibiliza hoje, a partir da plataforma Discovery, Stories de parceiros de conteúdo.
Aproveite esta oportunidade. Nossos Stories podem contar com recursos especias imagens e vídeos e 
possuem grande impacto sobre a audiência.

Valores  
sob consulta



Plataforma 360

WEB PODCASTS ALEXA ELEMIDIA 

Somos 24 x 7. Somos 360. Conteúdo e marca a qualquer hora, em qualquer tela,  
em qualquer formato.



Tabela de Preços
PRODUTO FORMATO PUBLICITÁRIO DIMENSÃO VALOR UNIDADE DE VENDA

Capas e 
internas

Billboard 970x250 R$ 40

CPM

Giga Banner 970x90 R$ 40

Super Banner 728x90 R$ 30

Retângulo Médio 300x250 R$ 30

Half Page 300x600 R$ 35

Formatos 
Mobile

Cabeçalho 320x50 R$ 36

CPMCabeçalho Grande 320x100 R$ 35

Retângulo Médio 300x250 R$ 35

Redes 
Sociais

@GuiaDaSemana | Facebook - R$ 8.000

Post@GuiaDaSemana | Twitter - R$ 8.000

@GuiaDaSemana | Instagram - R$ 8.000



Formatos Especiais

do inventário do site 
(todos os formatos)

100%

Diária
FULL SITE
R$ 18.000

do inventário do site 
(todos os formatos)

50%

Diária
HALF SITE
R$ 10.000

de um dos canais
(todos os formatos)

100%

Patrocínio de
CANAL

Sob consulta

dos Stories patrocinado 
pela marca

100%

Patrocínio de
STORIES Google 

Discovery
Sob consulta



Vídeo
PRODUTO FORMATO VALOR UNIDADE DE VENDA

1 vídeo

1 vídeo

R$ 18.000 MensalImpulsionamento e integração do as redes sociais

Uso do conteúdo pelo anunciante (licenciamento)

Websérie 4 vídeos mensais R$ 62.000 Mensal



PRODUTO FORMATO VALOR

Artigo

Todos os formatos de anúncio do artigo

R$ 8.000
Impulsionamento e integração com as redes sociais

Uso do conteúdo pelo anunciante (licenciamento)

Opções: matérias, galerias, fotos, listas, vídeos, transmissões ao vivo

Branded 
Channel

8 artigos
R$ 64.000

Criação de canal customizado para o cliente

Branded Content



Contatos
Marcia Soter

 11. 996132622 • Disp. móvel 
 msoter@ciadevendaseassociados.com.br

Robson Monte
 11. 99637.1904 • Disp. móvel

 rmonte@ciadevendaseassociados.com.br

Silvio Giannini
 11. 99904-2500 • Disp. móvel

 silvio.giannini@guiadasemana.com.br


