O jornal mais
completo e que
não pode faltar no
plano de mídia
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om mais de 80 anos de atuação, o jornal A Tribuna é líder no Espírito Santo. Conteúdo

completo todos os dias, em nove editorias, onde o leitor encontra todas as informações de

que precisa para ﬁcar bem informado e formar sua própria opinião: Cidades, Regional,

Polícia, Economia, Política, Opinião, Internacional, Esportes e AT2.
“Melhor Jornal Regional do Brasil” (eleito duas vezes pela Editora Referência/Prêmio Veículos de
Comunicação) e “Melhor Veículo do Espírito Santo” (eleito 10 vezes pela Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas – CNDL), A Tribuna circula em todo o Estado e, também, em cidades do norte do
Rio de Janeiro, sul da Bahia, leste de Minas Gerais e em Brasília. É o jornal líder no Espírito Santo.

Perﬁl do leitor Impresso + Digital

Classe social

Faixa etária

Sexo

O

AT2 Fim de Semana
é o guia gastronômico e cultural
da cidade, publicado todas
a s s e x t a s -fe i ra s . To d o
mundo quer saber o que
fazer e aonde ir no Espírito Santo, e o AT2 Fim de
Semana é o mais completo
guia de restaurantes,
bares, boates e eventos,
com informações descoladas e incríveis dicas para
curtir o ﬁm de semana.
Perfeito para programar
sua marca nesse circuito.

U

m caderno feito
para todo mundo
em casa, para todas
as casas do Estado.
O AT em Família é recheado
de reportagens sobre comportamento, mundo pet,
moda, saúde, alimentação,
relacionamento, e traz
ainda maravilhosas receitas para você se revelar o
chef para a família e amigos. O caderno AT em
Família, publicado todos os
d o m i n go s , i nt e re s s a a
todas as gerações de leitores.

O

Classifácil de A
Tribuna é o lugar
certo para vender,
comprar, trocar, alugar, selecionar colaboradores,
mandar recados e encontrar o que você está procurando. O Classifácil está
cheio de oportunidades e é
consolidado como o ponto
de encontro de quem quer
fechar o melhor negócio.
To d o s o s d i a s , e m A
Tribuna.

O

mercado imobiliário está aquecido no Espírito
santo, e nas páginas do
caderno Imóveis você tem a
chance de encontrar os
melhores negócios, onde
quer que eles estejam.
Todas as quartas-feiras,
apresentamos lançamentos, novidades e oportunidades para quem quer
comprar, vender ou alugar
imóveis, e dicas para quem
vai construir, reformar ou
deco-rar.

P

ublicado às
quintas-feiras, o
Sobre Rodas traz
todas as novidades do
mercado automotivo. Rep o r t a g e n s e xc l u s i v a s ,
lançamentos testados e
comentados, inovações
tecnológicas, dicas e preços, tudo isso você encontra nas páginas do melhor
caderno de veículos do
Estado.

O

c a d e r n o AT 2
apresenta, todos os
dias, exceto as
sextas-feiras, a programação dos teatros e cinemas
de norte a sul do Estado, a
cobertura dos melhores
espetáculos, os lançamentos culturais selecionados,
os bastidores da televisão e
do meio artístico e os agitos da sociedade capixaba.
Se não está no AT2, o programa foi uma furada ou
simplesmente não aconteceu.

A

lém dos cadernos que fazem parte do seu dia a
dia, A Tribuna oferece também aos leitores, ao
longo do ano, os melhores guias sobre
educação, imóveis, veículos, saúde, proﬁssões e muito
mais. São verdadeiros documentos para anunciar, ler
e guardar.

O

s principais colunistas e articulistas estão no
time de A Tribuna: Coluna do Estadão, Claudio
Humberto, Claudia Matarazzo, Painel, Plenário,
Paulo Octavio, Maurício Prates, Tribuna Livre, Doutor
João Responde; Religião, Qual a Bronca?, Gilmar Ferreira,
Pop Zap, Regina Navarro Lins, Carlos Nejar, Martha
Medeiros, Fala, Doutor, E aí, Professor J. Jerry?, Ciência e
Tecnologia, Indicadores, Nutri Dicas, De Olho no Lance e
Farol Alto.

A

lcance resultados expressivos também através
de ações de branded content, patrocínios,
cadernos temáticos, redes sociais e formatos
especiais. Pense fora da caixa, nós ajudamos a
concretizar.

T

odas as nossas publicações estão disponíveis
também no formato digital para compra
avulsa e assinantes.
Baixe o App A Tribuna ES nas lojas Apple Store e
Google Play.
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O mais completo
portal de notícias
do Espírito Santo

O

Tribuna Online disponibiliza para todos

os usuários o melhor conteúdo de

notícias do Estado. Os fatos mais

importantes do dia apurados pela equipe de
jornalistas da Rede Tribuna podem ser acessados
gratuitamente em todas as plataformas, a qualquer
hora do dia ou da noite.
Além das notícias sempre atualizadas, o internauta
pode navegar rapidamente pelos conteúdos de
esportes, entretenimento, vídeos, fotos, colunas e
blogs, rádio ao vivo, TV, tudo numa mesma

2.781.226
usuários

plataforma.

de crescimento
em 1 ano

Usuários:
2.781.226

355%

Sessões:
3.665.919

Visualizações
de página:
5.125.941

O Tribuna Online cresce cada dia mais
Evolução mensal

(número de usuários)
6 milhões

Tribuna Online

3 milhões
2 milhões

Concorrente A

1 milhão
0

setembro 2019

outubro 2019

Notícias

Informações 24 horas por dia, direto da Redação,
com os principais fatos e acontecimentos do
Espírito Santo, do Brasil e do mundo, separados por
editorias. Fácil de localizar, fácil de ler e
compartilhar.

Rádio ao vivo

Ouça a Tribuna FM de onde estiver e na hora que
quiser.

TV Tribuna/SBT

Conteúdos completos dos telejornais Tribuna
Notícias, Ronda Geral e de todos os programas
locais.

Entretenimento

As novidades do cinema, trailers, famosos,
gastronomia, sugestões e dicas para assistir, dançar,
ler ou ouvir, e muito mais.

Promoções

Promoções exclusivas para todos os tipos de
eventos.

Blogs
A Tribuna na Escola, AT em Família, Claquete,
Comissão de Frente, Direito dos Aposentados,
Economia ES, Elas em Campo, Flávio Ricco, Golaço!,
Luiz Trevisan, Papo do Dias, Plenário, Qual a
Bronca?, Religião, Sobre Rodas e Terrence Saldanha

Colunas
Charge do Dia, Claudia Matarazzo, Cláudio
Humberto, Coluna do Estadão, Doutor João
Responde, E Aí Professor?, Flávio Dias, Gilmar
Ferreira, Martha Medeiros, Nutridicas, Painel da
Folha de São Paulo, Propaganda, Regina Navarro
Lins e Tribuna Livre

Acesse: tribunaonline.com.br

* Fonte: SimilarWeb/Google Analytics - Outubro 2019

Conteúdo completo e diversiﬁcado

Tudo em um só lugar
Formatos de mídia diferenciados

O Tribuna Online permite que o anunciante e sua agência de propaganda possam inovar na
comunicação com o leitor. Posicionados desde a página inicial a qualquer outro conteúdo do site, o
anúncio navega com o leitor em formatos estáticos ou animações, através de: banners, pop-ups,
overlay, branded content, hot site, ﬂash ao vivo, transmissão ao vivo ou stories.
É a mídia diferenciada para lançamentos de produtos, cobertura de eventos, matérias especiais, pois
possibilita a inserção de fotos e vídeos.
Seja visto por milhares de pessoas. Destaque-se com o Tribuna Online.

Vantagens de anunciar no Tribuna Online

O portal Tribuna Online é especializado em notícias, com conteúdo de qualidade, e com autoridades
escrevendo sobre os mais diversos assuntos. Os leitores buscam informações relevantes e conﬁáveis,
e ter sua marca no site é ponto positivo aos olhos do público.
Sua marca vai ﬁcar exposta em um veículo proﬁssional;
Acessos mais qualiﬁcados;
Pacotes de mídia personalizados para cada ação. Você escolhe a posição e o local
da publicação, se na página principal, início ou ﬁnal da matéria, em pop ups ou
banners. Isso permite o direcionamento do seu anúncio de acordo com o
objetivo de cada um deles;
Análise dos resultados (relatórios dos resultados obtidos, permitindo a análise
do retorno do investimento);
Valores que se adequam ao seu budget (os anúncios podem ser feitos de diversas
formas, escolha um plano de acordo com a ação).

As redes sociais são canais de entretenimento que possibilitam uma comunicação instantânea com o
público, se mostrando altamente eﬁciente para compartilhar informações, notícias, eventos,
lançamentos de produtos e novidades de todos os tipos. Além disso, as plataformas fazem o
monitoramento dos resultados, permitindo adequar as campanhas durante o período de veiculação.
As mídias sociais da Rede Tribuna - no Instagran, no Twiter e no Facebook - irão potencializar o
investimento feito pelo anunciante nas nossas mídias tradicionais.
De acordo com os dados recentes* 21% dos acessos ao site Tribuna Online foram feitos a partir das
redes sociais. O dobro em relação aos concorrentes.
Converse com seu atendimento e veja as opções de formatos para sua ação.
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Fonte: SimilarWeb - Outubro 2019

Redes sociais

As rádios
que fazem a
diferença no seu
plano de mídia

VITÓRIA

CACHOEIRO

Viva a Diferença

C

om quase 40 anos de mercado, de sucesso e de experiência, as

rádios Tribuna FM Vitória e Cachoeiro são feitas para ouvintes

maiores de 25 anos, das classes AB e C, de bom gosto e formadores

de opinião.

São rádios conectadas com seus ouvintes através de notícias, informações e
de uma programação musical que privilegia o melhor da música brasileira e
internacional, sejam os sucessos de todos os tempos ou os lançamentos
mundiais.

Perﬁl do ouvinte

Sexo

Classe social

Faixa etária

Programas musicais

Conteúdo de notícias

Manhã Tribuna

Tribuna.com

Tribuna Internacional

Alexandre Garcia

Programação da tarde

Tempo e Temperatura

Happy Hour

Tribuna e a Hora

Super Night Tribuna

Informe Econômico

Tribuna Love Songs

Informe Imobiliário

Tribuna Special Light

Tribuna Notícias

As 9 mais da semana

Tribuna News

Tribuna Hits

Sobre Rodas

Entretenimento
Promoções e sorteios de ingressos
para os melhores shows

Plataformas
tribunaonline.com.br
Web (rádios.com)
www.facebook.com/RadioTribunaAM

Tribuna FM. A rádio qualiﬁcada mais ouvida no site www.radios.com

Razões para anunciar
na Tribuna FM
A Tribuna FM está em todo lugar: dentro de casa, no
celular, no carro, no notebook, no desktop. Ela viaja com
você e faz parte da sua vida.
Precisa vender algo? Na Tribuna FM é rápido e simples.
Podemos produzir e programar seu comercial em poucas
horas. E o custo de produção e de veiculação são
baixíssimos.
Anunciar na Tribuna FM transmite qualidade e
credibilidade. Quando transmitimos uma notícia,
tocamos uma música ou falamos da sua empresa, o público
sabe que teve critério para isso.
Já pensou seu anúncio fazer parte de uma notícia, ou do
comentário sobre um artista ou uma música? Pense nisso,
a gente pode produzir e veicular para você.
A Tribuna FM permite parcerias promocionais. Você pode
fazer um comercial e sortear prêmios nas redes sociais,
por exemplo.
O seu comercial na Tribuna FM pode motivar a compra no
exato momento em que é divulgado.
A Tribuna FM permite que o locutor esteja presente de
corpo e alma no PDV do anunciante e por um custo muito
baixo.
Relacione sua empresa a algo que deixa as pessoas felizes.
Anuncie na Tribuna FM.
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