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Quem somos 

O PublishNews é um portal especializado no mercado editorial, com 
uma newsletter digital diária, que leva aos seus assinantes as 
principais notícias do mercado 
 
O PublishNews conta com uma equipe editorial, que cuida das notas 
diárias, fazendo clipping e desenvolvendo notas próprias publicadas 
no site e newsletter 
  
O setor comercial cuida dos mais de vinte clientes que anunciam 
através de banners, no site e newsletter 
 
Além disso desenvolvemos vários cursos e eventos focados na 
formação do mercado editorial 
 

 



Por que anunciar 

• O PublishNews conta com mais de 12.000 assinantes 
 
• Envio diária da newsletter para o email dos assinantes 
 
• Banners continuam veiculando no site ao acessar a newsletter pelo 
portal 
 
• O mailing é o único especializado, sendo que 80% é de livreiros, 
editores e profissionais do mercado 
 
• Taxa de retorno de abertura em torno de 20% 
 

 

 

 



Quando anunciar 

• Lançamentos de livros para alertar os livreiros 
 
• Pré lançamentos para livreiros 
 
• Eventos e cursos voltados para o mercado 
 
• Divulgar  autores independentes para o mercado 
 
• Livros premiados ou em destaque em listas 
 
 

 

 

 

 

 



Onde anunciar 

Banner no site do PublishNews  
 
• 3000 visitas diárias 
• Página dos mais vendidos é a mais visitada, principalmente no dia 
em que a lista é divulgada 
• Formatos: topo, laterais, display, mini banner e vitrine 
 
 
Banners na newsletter  
 
• Dois banners fixos nas laterais e entrenoticias 
• Demais tem rodízio 
• Formatos: topo, lateral, entrenotícias e selo 



Topo 

Lateral esquerda 

Lateral direita 

Entre notícias 

Newsletter 



Topo 

Destaque esquerda 

Destaque direita 

Segundo esquerda 

Conteúdo super 

Mini superior 

Display 

Site 



Topo 

Lateral esquerda Lateral direita 

Mais vendidos 



Opção Formato 4 semanas 

Newsletter 

Topo 468 x 60 R$7988,00 

Primeiro banner entre as notícias (posição fixa) 468 x 60 R$5325,00  

Segundo banner entre as notícias (posição fixa) 468 x 60 R$3727,50  

Demais banners entre as notícias (rodízio diário) 468 x 60 R$1682,00  

Primeiro espaço lateral  esquerdo (posição fixa) 130 x 190 R$2769,00 

Primeiro espaço lateral direito (posição fixa) 130 x 190 R$2769,00  

Segundo espaço lateral direito (posição fixa) 130 x 190 R$1864,00  

Demais espaços laterais na newsletter (rodízio semanal) 130 x 190 R$1235,00 

Segundo espaço lateral  esquerdo (posição fixa) 130 x 190 R$1864,00  

Site 

Home 

Topo (5 cotas randômicas) 468 x 60 R$2769,00  

Mini - Superior 126 x 34 R$852,00 

Display 244 x 228 R$2450,00  

Destaque direita 130 x 190 R$2237,00  

Destaque esquerda 130 x 190 R$2237,00  

Segundo da esquerda 130 x 190 R$1864,00  

Conteúdo (Super) 713 x 60 R$521,00  

Nossa vitrine 53 x 81 R$521,00  

Mais vendidos 

Topo 468 x 60 R$4260,00  

Mini - Superior 126 x 34 R$852,00  

Destaque direita 130 x 190 R$2663,00  

Destaque esquerda 130 x 190 R$2663,00 

Segundo da esquerda 130 x 190 R$2663,00  



Email marketing 

Email marketing para mailing do PublishNews 
 
• design e arte livre, em html 
• envio de estatística pós envio 
• conteúdo pode ser tanto editorial ou comercial 
• envio para todo o mailing de quase 12 mil assinantes 
 
 

R$3000,00 por disparo 
R$1500,00 disparos extras 



Nossos clientes 



Cassia Carrenho 
+55-11-3816-1270 

+55-11-94952-1311 
cassia@publishnews.com.br 

Rua Fidalga, 471 – cj. 3 
Vila Madalena 
São Paulo - SP 
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